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Rijksscholengem1:.,enschap te Gorkun.
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Martin Veen

hoofdr0dakteur

Martin Veen

BLAD VOOR JEUGD J!-:N GESCI·UEDENIS SCRIPTUM CASPINGIUM

Scriptum Caspingium is het orgaan van de Nederlandse Jeugdbond ter
Bestudering vm1. de Geschiedenis 3.fdelinc Gorkum en o·mstreken. Het
SC verschijnt normaal gesproken 6 maal per jo.ar en is voor le:::leri
en donateurs e-ratis. Niets uit deze uitgavé mag zonder toestemming
van de redakti e worden ovorgenomcm. Oplage g 120 ex.

bestuure+ adresseng

vz:

•

Ruurd van Donk0laare9 Laantje lae
9 Werk0ndam 01835;..1430
Charles van Lamoen 9 W. �e Vries Robbówec 34 t+orkum Ol830-24C�3
�udolf de Vriese
9 D.F. Pauwstraat 23, Gorkum 01830-22413
Dick Lose9 Onderweg 18e9 Arkel 01831-1498
Martin Veene
9 Barbett0 8 9 Gorkum
°.
GS: Marco Conijne
O-J0152e
9 Gorkum 0.18Je
9 Hoofclwal 23e

AS:
OS:
PM:
HR:

correspondentieadres� Postbus 132 Gorkum
clubgebouwg. "Pesthuys" 9 Bagijnenwals trant 22 9 Gorkum
Voorwoord

Hier ligt dän de e2rste se van het jaar al weer voor Je, met een
hel0boel verslagene9 een nieuwe redaktie 0n natuurlijk de nodige
anq.ere artikeltjes. Om er een paar ànderwerpen te noemen: dendro,
cl1.ronologi.e, het kqsteel van Culemborg en een stuk Gorkumse geschie
denis. Mis�chion h�b je gemorkt dot er in de bestuurslijst (boven)
vern.I1deringen zijn opsetreden. Dit is het resultaat van wat geruzie
in het bestuur onderling. Meer hierover elders in dit blad.
Ook zal je merken dat er een andere redaktîe is d an vorig ja2.r, met
weer andere ideeën dan cle vorige. Om dez0 redaktie natuurlijk aan het
werk te houden is er kopy nodige9 dus ik zou zo zeggen, schrijf eens
wat. Verder zijn g0schiec!enisscripties over welk on�lerwerp dan ook··
van harte welkom.
Ook is er weer verandering in de opzet va..'1. de se gekorrien. We werken
nu alleen maar met electronische stencils a ls we tekeningen moeten
plaatsen. Als je alles namelijk op een gewoon stencil uittypt, dan
komt all.es veel scherper over, als met eloctronische stencils. We
blijven dus nog wat exporimentorene9 om de se zo goe.:i mogelijk te kun
nen maken.
Martin Veen (HR)

Door een fout is op pag. 21 de titel weggevallen, onze excuses.
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Op de ledenv0rgadering van 18 december 1976 werd een bestuur ge
kozen voor 1977. Dit bestuur bestond uit: Ruurd v. D6rtkelàar VZ
AS
Fokko de Vries
Dick Los
PM
HR
Poter van Hout
Jan Casper Zweers GS
Bij het uitko□en van de 2e ScriptuQ Caspingium vond er een bes�
tuurswisieling plaatsn9 Martin Veen werd de nieuwe hoofdredakteur.

Dit bestuur zag zich gesteld voor de taak o� de kloof te overbrug
gen die ontstaan was doordat steeds voriee besturen gingen stude
ren en zich niet bomoeiden met de oude gang van zaken in Gorkum
zelf. Dit alles heeft tot gevolg dat als dit bestuur er niet ge
weest zou zijn, de NJBG afd. Gorkum ais opgeheven beschouwd kon
worj_en. Ook het verzoek van dit bestuur, speciaal voor de oudere
leden, met suggesties te komen. of' 2en enkele keer verplicht een
strookje terug te sturen, werd geen cehoor gegeven.

Het lustrumnummer kon na twee ja�Lr ook eens verschijnen. Zonder
de medewi:?rkin5 van dit bestuur hieraan, zou het uitkomen nog een
lustrum duren. Immer$ op eon gegev,:in r.1omont mocht dit bestuur een
doos in het Pesthuys vindenn9 die vol zat net kaften, losse vellen
en het vriendelijk verzoek dit in orde te brengen en te distribu
eren. Het gevolg �as dat Die� Los an Fohlco de Vriesn
9 nota bene
voor de roem. van anderen! 9 urenlang het archief i:-i konclen duiken
op zoek naar ouc:e adressen. Als dank kreeg dit bestuur een brief
waarin kommentaar ?;eleverd werd op de afwerkir:.g van de kaften.
Het bestuur begon met het afzegt:�'en van zinloze lidmaatsc1"1appen
zoals de N.C.M. en de Vereniging voor Genealogie. Een boek dat
f 30,- kostte, �on helaas niet meer goweigerd worden.

Het bestuur werd gaconfronteerd met een geheel door het vorige
bestuur verwaarloosde ledenlijst. Ter illustratieg van de 42 ge
registreerde leden bleken er slechts 27 werkelijk lid te zijn.
Na lang zwoegenn9 ûe administratie van de hoofd.bond had ook vele
fouten, beschikken we nu over een definitieve ledenlijst.

Al met al een ondankbaar begin van dit j2ar. Gelukkii-s mochten we
een grote groep van nieuwe leden ontvan[{enn
die enthousiast bleok:n
9
9
en voor wie we dan ook vele activit0iten ontwikkeld hebben. Het
beleid van dit bestuur is clan ook g-0weost doze 1 eden zoveel moge
lijk in organisatorisch verband te betrekken bij de afdeling. Zo
werden Bert Nijland en Rudolf de Vries Pesthuyssloven en binhen
de museumwerkgroep, met tot taak het verwaarloosde Gorkumse museum
te renoveren� ·ontwikkelde zich een kern van actievelingen.
He.t bestuur heeft nél?-st de Al eemene L edenvergqdering ongeveer 14
uren vergaderd verdeeld over 7 bestuursvergaderingen. Dit resul
teerde in �e:volgende activiteiten:
.1

'

•

'

nieuwja;c'_rsinstui±' op 8 januari

Pesthuyi=iavonden op 11 r:.actrt, 11 junin
9 25 juni, 10 septn
1 18 junin
9
24 sept en 15 oktober. totaal 7 maal.

- lezingen over Rome door Fokko do Vries op 16 apriln
over Florence door· Ad Bagcerman o p 30 april
over Brugge door Ruurd van Donkelaar op 4 juni

- 3 excursies op 26 maart ntt..:;r Nijmegen
op 4 juni naar Gouda
op 17 september naar Utrecht

ko ntaktavonden o:p 2.8 oktober met de afdelinE;' R'dam, tevens wijn
avond
op 5 november r.1et de afdeling Utrecht, pannekoe
ken

Propaganda ward er gemaakt in het be6in van hGt jaar d.m.v. een
vitrine met vondsten uitgestald in het Wilhel�inacollege in Cu
lemborg. Op een Culturele dag in de Nieuwe Doelen te Gorkum op
23 april worden zo I n 200 oigentSemaakte propagEmdafolders. vers trekt,
echter zonder resultaat.
Met de Werkgroep Buitenondarzock is het eigenlijk nooit ffOed ge
gaan, maar daar zal vol,:,;end jaar verandering in komen.
Als laatste activiteit wil ik noemen het Chinezen en �e Algemene
Ledenvergaderine op 17-12- 1 77.
opgesteld door Fokko de Vriesey algemeen secretaris 1977 .
. .

Ook dit jaar is de NJBG afd. Gorkum en omstreken erin eeslaagd
haar financiële positie op een bevredigend peil te handhaven. Dit
is enerzijds te danken 2,an de ledentoename en een behoorlijke sub
sidie en anderzijds a2.n sommi,-;e kosten die lager waren dane
. begroot.
De afdeling telt 46 loden waarvan 44 betaald hebben en hierdoor
werd f 202 9 50 meer ontv an gen clan was begroot. De subsidie bedroeg
dit jaar f 585e9 23 en de koston voor huisvesting zijn f 190,81 on
der de begrote f 550, - Dit komt door tet foit dat de kosten voor dee
huisvesting beperkt zijn r;-eblovon tot de huur (J 20,- per maand)
GEB (aanvankelijk-.f 20,- later f 10e9 - per maand) 9 enige onderhouds
zaken en onroerend goedbelastinc. De kosten voor werkgroepen zijn
klein en bestonden uit telefoonkosten en een enkel fotorolletje.e
Hoewel er dit jaar J excursiJs geweest zijn bleven ook de kostene
hiervoor onder de begrote f 2.00ey - Meer dan begroot was, werd uit
gegeven voor Scriptum Caspin1:,iume9 praatavonden, post "diversen"ene
de biblotheek. Kosten voor Scriptum Caspincium zijn hoog wegens
.
de hoge portikosten
en de speciale Scriptum Caspinc;ium. Hiervane
zijn 130 stuks verkocht. Voor de bibliothoek is geld uiteegevene
voor de aan.schaf van de serie 58 Miljoen Nederlanders. Het boek
jaar kan worden afgesloten met eon batig saldo van f 63,0p de begroting van 1978 is de post bijdragen van NJBG voor op
slag kampzaken f 80e
y - in plaats van f 240,- daar de kampzaken
overgebracht zullen worden naar Eindhoven. Wegans de geringe kos
ten van de werk.groepen is hier nog maar f 50 9- voor bee,-root. Ooke
is in tegenstelling tot voriG jaar een post voor bibliot�eek op
genomen. De begroting sluit met edn nadelig saldo ten laste vane
het vermogen van f 200,- Voor verdere informatie over de finan
ciën verwijs ik naar de Resultatenrekening, de �alans en de Be
groting voor 1978.
aldus opgesteld door de penningmeester over 1977,
Dick Los.
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Scriptum Caspin,::�ium

excursies

huisvesting

we,rkeroepen

contriouties

71,25
85,05
27, 7 1
169,15
63, --

bibliotheek

Pest'huys-4 prn�tavond0n

1976

diverson

batig saldo
f
!!�g

contributies

f

donaties

NJBG

Scriptum Caspi;ngium

subsidies
diversen

interest plusrekening
f

penningmeester Dick Los

203,85
566,66
162, 7 5
41.i-0,19
19,55
572,--

2381,66
990,-362,50
240,-175,-585,23
9, 14
19,79
2381,66
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bibliotheek
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2200,--

f

1000,--

Bateng

contributies

donaties

gemeente

350,--

570,--

NJBG

80,--

nadelig saldo

200,-f

2200,--

Dick Los, ponningme0ster.

VERSLAG KASKOMMISSIE
-------

H.e Verschoor en R.v. Acquoy, lee en van do kaskommissie van de afd.e
Gorinchem en omstreken der N,JBG ver.klaren, dat zij, na controlee
van de financiële bGschoiden van de afd. Gorinchem, akkoord kunnene
gaan met het Gevoerde financi0lo beleid en de financiële stukkene
in orde hebi.:;en bevonden. Op efficiënte en nauwgezette wijze hoefte
de penningmeester D.Los zich van zijn t2.ak e;ekweten. De kaskommis
sie hoopt dat ook het volgende boekjaar een dergelijk beleid ge
voerd zal worden.e
H.Verscho0r (voorzitter) en R.v. fSq_uoy (lid)e
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De Werkgroep Buiten Onàerzrrnk (WBO) is dit jaar nogal actief ge
weest. Zo hebten we :]it ja2.r de op6ravL1g in 1- .rkel afgerond, waar
bij enkele mocie resultaten zijn be½aald. Zo is onder andere een
afvalsleuf ontdokt uit Ce 15 à lle eeuw. Deze is door �hr. Sarafaty onderzoct1t 9 evenals alle 2.11.clere ;:::,:,cevens c�i e bij deze op,iraving
zijn ontdt�kt. Over het t;-ovon<:2n bot.,rerk is oen botonderzoek ti-'edaan
door tweo bio logen. Jlan alle prof'iel0n :c:;ijn tekeningen gemaakt en
ook de belangrijks te vondstan zijn uit6etek2n.:-1. Al deze geeevans
zijn aan de Rijksc'ienst voor OudheL.:kundig Bodomonderzoek c�oorge
geven. Er werd hiur door eGn vaste kern van ongeveer 7 parsonen gu
werkt 9 onch:ir 1 oiding van Potur van '."Iout. Eir�d augustus was ue afslui
ting van r)it proj2kt� dat ongevoor 2 jaar hooft fG'_1uurd.
Ünt5"eVGGr terezelfder tijd zijn wo aan GGn nieuw prcjckt begonneng
Kortendijk t,:3 Gorkum. 'Jit .,as n2er Wé:,t ori:.1ntatiowerk binnen de
stad. Hi0rbij waren c1o r2sul taten rJolc. he0l w2.t mi!l.dGr c•.ls in Arkel 9
temeer omdat we aaar neiet diupor dan ca. 80 cm. ond0r het maaiveld
zijn gocaane9 01:1 d.:, misschien d22..ron::-1 Gr gelef�on b2lanF:;rijke lagen
nL)t te boschacli,i:,:en�- Om ,'i2por te t_-;'aan :1:1 oonden wij een degelijke
archeologische leiding te hebb0ne9 w�arnaar we noe aan �et zoeken
zijn.
De bibliotheek is ':._:.i t · jêlar uiteobrcid ,,.iat ,!2 serie boekjes over
do tv-sorie "58 Miljo0n Nvd"rl211.,Jers. V8rc�or is do bi½liot½.oek
naar beneden t:haald en bovin lt zich. nu in ·:Jo kê.ner von hot Pest
huys 9 alwaar Putcr van Hout �oE::kenplan.:�on hïjuft ge';laakt. Martin
Veen is intussen sijna klc-Dr met �'let in.v-.Jntariseron van de ')ihlio
theok.
Ook Jit jaar is or door du GS een archief bijeehoudcn over ffeschied
k undigo artik0l,':!ne9 platone9 foto's etc. Dit had wat praktische pro
blomen, omdat ik �e-Gorkurnse �uis-aan-huisbladen ni2t ontvang.
Toch heb ik geprobeerd dit zo goed mnRalijk op te vanffene9 rtoor re
gelmatig de krantox1 uit het nesthuys me,.: te nemen. Verder zitten
er in l'.1.et archiuf vele f,:itc 's die ik door allerlei me":!.son in hot.
bezit heb kunn�n krijGen.
Bij da excursie naar Nijmoe�n is 2011. )iaserie over de Romeinse his
torie va,1 doze stad ann,�·0s c�w.ft.

Jan Casi"er Zwe'2rs (ecsclliec�kun··lig secr. 1977)

Nadat men (op aigen rekenin�) was gaan Chinezene9 wor4 om acht uur
de lodenvorgade,·inc geopend. T-fot aantal aanw,2ziP,'e leden was niet
al t0 cro.)te9 wat miJ eni i={szins tece,îViGl. Ua h,;;t voorlezen van
allo j�arvorslapen werJ 0r nog oven eepraat ov�r de meningen die
de aanwezic;en haJ.den Clvor :·:o hoo.fd.1-i::md en .-�e NJDG in het algemeen.
Henri Verschoor en Klo..as Je Hoor waren na:7olijk a2.nwezig en die
wildoa wol eons weten wnt we over onderwerpen als �e Fibula en de
opgravinesk�m?an vonden. Over het algomeen was iedereen wel tevre
den. Na dit ��sprak werd er nog wat gedronken en geprQRt.
Mijn indruk van de ALVg I-!0t is mij 1)ersoonlijk tegengevallone9 voor
al de passieve hou�ing van sommige aanwezi&en. Het enieste voordeel
i.s geweest dat we enkol0 misverstanden uit •:le weg hebben kunnen rui
men� die aan de kant v2.n soi:1mige leden ;-ieDrsten.e
Martin Veen.

YEES!:_AQ !!_0Q.F]2R�D!K'.["S:QR_12,7lo

hoofàredakteur Op de ledc=mvergac:ering van 1976 werd Peter van Hout
gekozen als hoofdredaktoure9 maar die mo0st eind mei zijn functie
neerle0cene9 omdat hij in de 0olenrestauratie zou gaan werken.
Omdat er toen natuurlijk een vervnnger Meest worden gezcchte9 vroec
mGn aan on,Jorgc:::tekende hem als zodanig op te vol.c::ene9 waarmee ik
akkoord ging.

Het SC verscheen dit J:::,z,_r vior maal en had oen totale inhoud van
88 pagina's.
Ieder nummer had een oplage ve....� 120 exemplarene9 met uitzondering
van de speciale SCe9 die Gen oplage van 200 exemplaren had.
Hieronder een opsomming Vw.� d0 inhoud per numner 9 met bijzonder
heclen9

het eorste nummer� deze stond nog oneer ,Je verantwoording van Pe
ter van Hout 9 besloeE,; 20 pa.3ina' s 9 waarin opgenomen verslag alge
mene r0d2..ktie 1976 9 verslag ASe9 vorslac- PMe9 versla5 kaskomm., be
groting 1977 en bestuursmededelingan. Verdor artikals over: Hil
versumcul tuure7 operaving i:;:1 Arkel 9 Grens van Hollande9 KroniekGne9
cm Egyptische bograf'eni-S:?Gbruiken.

het tweede nummer viel onder mijn vorantwoordinge9 b0sloeg 21 pag.
waarin: verslac activit0itcne9 artikel Gebr. Wrir{ht I, s_rt. Spaanse
Burc;eroorloge9 art. Gorkums Poorton 3n r:rurene9 art. Ned. hunnebedden,
art. Wolferene9 art. Gorkumse gasthuiz0n '3Yl een artikel over Dorestad.

derde nummGr: Dit was een speciale SCe9 r:io 10 ti tol van "Ark0ls Ver
leden'' droee. Dit nummer viel onc:.er clo v2ra!ltwoorè,ig van Peter van.
Hout 9 had een oplace vc.n 200 oxemplarene9 was e·edrukt in z.g. off
set-druk en bevatte voornauelijk ov0rcenomen artikels, die samen
mot de door Peter van Hout CG:JchrevGn artikels oen amvang had van
23 pa·g •. Deze SC was ook in ( e ha.r1<-Jel verkrijgbaar 9 tegen een prijs
V2.11. f 1,50.
Inhoud� Arkels· vrooe
t,-stc ;:;eschiocl•anis 9 Peren va;-i Arkel 9 rege;ring
van Arkel na c.1o Ark2ls 9 hot Arkelse kastool 9 de kerk;. eerr - schone
zwa&'î kwam g0vlog,,m 9 een c:ui v2lse cl.:'.ac1 in de Heilice Kerstnacht 9
het nonnenkloostGre9 c�e pastorie, du Ark0lse Dijke9 het gemaal en
de sluise9 de molens vn:n )._rkel en oen literatuurlijste9 waarin de
boaken stonden vermeld, waaruit �e art±kels waren ovar�onomon.

vierde en laatste aflevering: �0st0r·1 �it �3 pa�inee1 se9 waarin op
cenorr.en artiksls ovor· M2.j-olicne9 Blc.uw=, Torene9 -:i_ërof;liefen, 17e
eeuwse po ttenbnl{._1 ccrs tech niek I 9 tos tuursmecledelinee:a 9 Grote
Garmna..."1S e Volksverh.uizinc-, gebr. Wright IIe9 î;Ta,nfri es-schotels 9
WBO in Gorku me9 verslac excursie Gouda.
De redaktie bestond uit het voltalli�-·e :Jest-:.•ur. Type-werk werd in
het eerste nummer dood Fokko c:c "Jrios verzorgde9 in do nn.clere nur:1mers door de HR. D0 lay-o,.1t w0rd ::.n h•.::t eerste nummer door Peter
van Hout en Fokko :jo Vries v0rzorgde9 in de andare afleveringen ook
door mijzelf. Stcncilwerk word verzorgd door de Rijksscholengemeen
schap te Gor�cum 9 met uj_ tzonr.lerint; va:ri het 12,ats te nummer 0n do spe
ciale nummereg
Martin Veen, HR 1977
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E,LL_NLIBU 1918..!.
1
2
3
4

..
proberen om hot blad techn.isch te vorbotoren
regelmatic ui t"'..)ronGen van hot bl2.d 9 l""et 1 iof's t 6 i-::eer ·per jaar
f�;astsctir:'�V3rS �antro!:'""J.�Gns9 ,':enSGrl �=:.:.iten c�o NJ:SG
f.'orn�eren v2.11 een nieuw0 red2J.(:tios1 T:::estc..ando uit Bert N:jlo.nd,
f!.udolf' do Vrios 1 J.:n. Cns:;:-Jer !iWeers o:n 11;:rcel BCTVocc

Pes thuys cor.1r.üssio-stop-P0sthü.yscomrürrn io-s tcp-Pest1.1.uyscoc1missie-stcp
Het bostuur heeft in novor:iber '77 na oon �)roeft:;jd van ·0,1.&ëveo·r 2
r::aé"i.ndo:h v,eC:Jr een Péstb.u_,,rscomr-::üssic inr.:;ost0lc}s0 Deze "?esthuyscom, ·
cissie Besta�t uit drie Pesthuysslovon nl. Fred �e Jong (bijslqcf)
BÖrt Njjlnr"'d Ü"'�co:fdsloo:f) en P.uG.olf èo Vries ( opporsloof').
Zoo.J.s do nac.rn 2.l z0ct 1-:.e� ::-on z�J tl)t ta�k i.:.ot P J:J thuys te onder
houden, on c:us schc•on to r.ci:-::on. Vc··rto ondorb.o\.._·ïen zij in snr:�enworking mot cio G. s. (è,io VO')r d2z0 g:.,lec;-eni�.J:±.d tot• o;derslo.bi is
rredogrndocrd) da bibli :::o tlw0k o V,,rc:e:-c 1-:.ebbon zöj tot t2cak avondsn
te' or,,;2.nis8ron (pt.:.zzeltncht7) en. voor consu,.:pties te zorgen.
H0tuurl.ijk l10bben ::::;e c., -:-1·: oon Post:-i1..:ysr cJe,l a:::·.ent o;-,�es t ;:,ld 1 Wé, t
�ierondar te hozic�ticon vqlt.
"vle zjjn dit ja::-r not c;ooë:;, vocrnoc2cns bo[;onnmï wHnt we z'jn ve.n
plan l::et PGs tl::.uys op te �c-1a:çpen 9 w2 t tevens �: Gte::.(.ont dat 0r een
chemisch tiolet zal kc�an.
Aa..'1.@:ezi.on '.ïet Pest?1.uys so::·s wol w2.t er3 �dein is 9 klliÏ.110!'1 we in
noodsituaties (niem-1Jaarsinstui:f, bij c�o fm.:ilio de Geus t0recht,
è.e.arvocr 11.2,tw.irlijl:: onza :-:artel jlce c1m1l::.
Dit rcgl ec�m t is i,1e;0s t eld op do bos h.1;_:;_rsvergadering van 24-12- '77
, door het toen;::'llir_;e b,:!stuur Vê,n de N,J:3G e.fdeline; Gorcur.: eo.
Dit nanr c.c,nloidinr:;" Vë:.n 00n vérzcelc �•.:L0rtoe doc.-r de· Pestl-:�uys
sloven Fred dG J 01--ic, Eert JJ}jl2.r1.c:.: en Ru.dcl::' dG Vri Gs.
PESTHUYSREGLEl:SNT g
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17 è eeuws HOLLANDS POTTEN3AK 1IBRS]EQ_l-!NIEIC _ll.
Nad,at ik U .vorige ke0r verteld heb over het vormen vàn het aade
werk.v9 ,komt nu e0rs t het bakkert aan. de beurt.
Als het aardewerk geh�el 5edro�gd was kon het naar de oven om zijn
eersté bakproces te orrdergaan. De tijdv9 di,2 hiervoor nodig wa�. 1 lagv
_aan de so�rt van de kle_i. en aan do bran::.1stoîv9 dio m·an voor.he_t_,bak
ken 1Tebruikte. In de zijkant van Je oven zatGn enkele "kijkgat�n" 9
waardoor_ men kon. kijken 1,J-am1-eer of de voorwerpen "gaar" waren.· Als
ze "gaar" w2.ren cewo,rden liet men de bakoven .afk'oelenv9 zodat de
O•Veninhou,d gGsorteerd kon .worden. Wat als misbaksel beschouwd werd 9
we.rd wegcegooid of verkccl'�t. Ja, ook dit konv
9 wGnt het aîvai van
de Goudse :Pijpen ind'..lst·rie bijvc,orbeold 9 werd aan c'e boere_n verkocht
è.io d_e padon_ er. mee verhard�len. Op SOE!mice ::;:,laa tsen vindt men weiv
_e ens. zov1 n .pottGnbakk0rsafvalplaats 9 -.:�ie dankbare object,,m voor de
weten.$,chap zijn. Maar als· h;:_:t iets ,nisvorm,1 was werd het ,'log ver
kocht, zoals bij mij in ï11ijn verza;:1elinc 0en baardman.hals.
Na _d{t Eh:irste bak.p_rcces werdon de. voorwerpen met de naam "bisqui't"
aangeduid (klopt eif.:;enlijk ni0t 9 want öisqui t betekent eigenlijk
"tweemaal .gebald:-._en). Nadat de vocrwerpon van roetaanslag o_ntdaan
ware:nv9 k()nc�en ze r{aar dG z.g."witgtevor 1; die or in het 1Jajolicabe
drijf voor m::,est �orrgenv9 dat het aardew(�rk van een 12-ag tinglazuur
_ voorzien werd •. Oorspronk�lijk �ee� men �ij do schotels maar l kant
wit, I:lak.8nv9 door hc_t te bGspatten met eon borstel (kostenbesparing).
Later werden de voorwerpen �edompeld in pen bad. Men kon in do 170
eeu� verschillende glazurGn, zoals het loo�glazuur (rood), tingla
zuur (wit), kobaltGlazuur ('1la-uw)v9 kopercl2.zuur (cro�n)v9 mangaan
glazuur (paars) 9 2.n time on en lcndvor:iin.dinr�glazu,1r ( gee,l). De beschildering werd �r opgebracht door de s�hilJGr, die ar van te. vo
ren een doorprikte tekening (spons) op lag met houtsk6olpoedor,
waardoor er een �untentokoninc ontstnndv9 die hij vervolgens met
nrtnllenv
blauwe lijnen ver1Joncl. Op cl;.,, ;:1.chterzij c1 e w..::rcl.en s orr:s do j 2v
.v
en ,letters van cle n,Neer gezot. Soms werd er hierna nog _een laagje
_tinglazuur aangebracht. Hi2rna konden ,de vnorwer:;::ien weer naar _de,
oven terugv9 waarin de tem�erntuur zo hoog opgeschroefd werd, dat
het glazuur ging smelten. Om ruimte te bespiren werden de voorwer
pen . ppg.estapeld 9 2-l.vorens ;-1on er pr oenen ha 1 tuss engecJ.3.an.
(vervolg blz. 21)
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GESCHIEDENIS VAN DE RIJP

De Rijp (vruL het Latijn riva = oeverd9 waterkant) ontstond tegen
1300 als vissersdorp en havenplaats op het oude Schermereil.and.
Ingesloten als men was door de Beemster en de Schermer richtte
de aandacht van de inwoners zie 11. sterk op de visvangst g aanvan
kelijk binnenvisserij op de merend9 later haringvaart op de Noord
zee.
Rond 1600 begint de snelle bloei van de Rijp dat de andere dorpen op het Schermereiland gaat overschaduwen. De steeds groeiende vloot van haringbuizen verschafte werk aan honderden hanqen.
Na Enkhuizen had de Rijp de grootste haringvloot van het Noorder
kwartier� 80 schepen. Scheepswerven verrezen rondom de haven, touw 
slagerijen leverden tuigage en kabelwerkd9 haringpakkerijen ves
tigden zich in het dorpd
9 kuiperijend9 smederijen en andere ambach
ten vonden er een bestaan.
Jan Adriaansz. Leeghwaterd9 een geboren Rijperd9 was getuige van
deze grote bloei. Zijn vader had de (nog bestaande) sluis op de
Dam aangelegd� als waterwering tegen het boezemwater van de Beem
stE:r. Leeghwater junior pakte het probleem van de vraatzuchtige waterwolf grootscb.eeps2r aan on nam h8t initiatief tot de droog
making van cl2 Beemster (1612). Als bekwaam timmerman.en mol€lntna�'
ker construeerde hij �eh nieuw type �alen �n wist rijke Amsterdam
se. koopl·ieden voor dit miljoenenplan wakker te maken. In 1630 .had
Leeghwater ook de lei.ding bij de droogmaking van de Schermer en
bij zijn dood in Jr650 lag d·e Rijp temidden van nieuwe en vette pol
ders. Het ontwerp va:n het prachtig0 raadhuis van de Rijp is eveneens va..YJ. Leeghwater arkomstig.
Tegen het midden var:. de zeventiende eef fw ontstond een nieu.we nij
verheid in èle Rijp. Een aantal reders en schippers gingen over op
de winstgevende walvisvaart in de Nocrdelijke IJszee en langs. de
kusten van Groenland. Grotere schepen waren daarvoor nodig: drie
masters werden uitgerust (zgn. fluitschepen), en als zij de traan
en het spek binnenbracrten.van hun reizen, dan kwamen de traan
kokerijen en andere verwerkende industrieën handen tekort.:Rijper
zeelieden waren zeer gezocht in deze tijd= op de meeste walvisvaar
ders uit Nederlandse havens was e0n Rijper aangesteld als harpoe
nier-het. zwaarste en moeilijkse beroep aan boord. Nijverheid trekt
nijverheid en geld trekt geldi De Rijp bleef groeien en breidde
zich· $nel_ uit in zuidelijk0 richting. :8en nieuwe Zuiderhaven werd.
gegrav�n.
Toch werd de tlo�i·goremd en k�am het wa1varende dcirp tot stilstand.
De oorzaken waren niet intern� er was geen gebrek aan durf en on
dernemingslust. De slagen kwamen van buitenaf'. Drie grote branden
teisterden de Rijp in do jaren '50 van de zeventiende eeuw. De eer
st2 in 1654 v.:Jrnietigde tweederde van alle huizen en pakhuizen 9
maar spaarde d;,i vloot 1 ctie zoals olke winterdj in oe haven lag.
Daardoor
·d bleef de -::;asis van de welVEcart behoud.an en kon de weder
opbouw: beginnen. 1'.,'nkelG jaren 1Rtord9 in 1657 9 brak opnieuw een fel1.e brand in h2t dorp uit� w2.2crdoor �Teel van de nieuwbouw in de as
gelegd werd. Volen zagen voer de tweede maal havG en goed v0rloren
gaan. Vier j;-::i.ar lat2r sloeg het vuur nogmaal's toe. Alsof dat alles
nog niet genoeg wasd9 legde de Eerste Engelse Zoeoorlog juist :iin de
ze periode de haringvaart geheeld9 en de walvisvaart gedeeltelijk lam.
Van deze zware slagen is de Rijp nooit meer volledig hersteld. Veel
huizen bleven in de puin lig,;i2nd9 pak�uizan worden niet meer opge
bouwdd9 reders Gn kooplieden vertrokken naar de Zaanstreek.
In de achttiende oeuw zette heit verval do·or en rond 1800 was van de
vroegere bedrijvigheid woinic meer te bzspeuren. De negentiende eeuw
werd een lijdensweg: de bevolt<:inê; verpauperde en de haven verzandde.

- 11 In 1847 stierf Jan Boone9 de laatste grote reder uit een befaamd
geslacht. Deze· ·merkwaardig0 man probeerde 9 onder andere met steun
van Koning Willem Ie9 tot aan zijn dood de nijverheid in de Rijp
tèbevorderen. De kinderloze Jan Boon vermaakte zijn miljoenen
aan een maatschappij die de nijverheid in de Rijp zou moeten be
vorderen. Uit het bezit van deze (nog steeds bestaande) maatschap
pij zijn een grqot aantal V<?orwerpen in het museum van de Rijp
afkomstig.
(publicatie van het Rijpermuseum "'. t Hout.en Huys")

BEZOEKERS UIT.HET ONBEKENDE

Omdat ik zelf belangstelling heb voor sterrenkunde, ruimtevaart
en het UFO--probleerne
9 vond 1k het wel. eens de moeite waard om een
artikeltje te schrijven wat in verband staat met de archeologie.
De vraag is of eens iri ons verl0den bezoekers van buiten de aarde
onz..e plane'0t kwamen bezoeken. Voor mij is dit zeker 9 net zo ze..:.
ker als dat ik geloof dat er UFO's bestaane9 maar natuurlijk.zijn
er ook mensèn die er een :andere mening dan ik op nqhouden. 'wat'
ik hier ga s'chrijven kur1nen · sporen er van zijn.
In 1885 werd er in eeh Oostenrijkse mijn een vreemde metalen ku
bus gevondene9 die nu nog te bewonderen is in h�t museum te Salz
burg. De l�ag waarin hij werd gav�nden stamde uit het �ertiair
(va.>1 70 tot 12 miljoen jaar geleden)� Toen men het voorwerp ging
onderzo'eken bleek het uit ijzere9 steenkool e
. n een klein percen
tage nikkel te bestaan. Eerst dacht men aan eeri meteoriet, maar
dat was uitgeslotene9 omd�t het voor�arp de vorm van een k�bus had
met ��n volkomen ronde zijde. Als hat voorwerp uit het heelal af
komstig zou zijn geweest 9 dan zou het als gevolg va.ri
· de dampk:ring,
·
een vormeloz� klomp metaal zijn geweest.
Hierna a�cht men dat het voorwerp op on�6 aarde gevormd �as. Ook
• 1 c,at
men nooit over de moderne techdit moest m0n uitsluiten 9
niek zou kunnen hebben bes �Het om dit te verv?.ardigen.
Nog een voorworp dat veel teweeg bracht bij de wetenschapsmensen
was een schroefafdruk van 5,08 cm. lang dat men_ vond in een ge
spleten steen in novembor 1869. De st0en is ouder dan dG vroeg
ste mens en vertoont een perfecte schroefdraad.
Over afdruk.leen gesprokene9 in Nevada vonden de geleerden een men
selijke voetafdruk in de klei u�t het middon van het Tertiair,
toen er nog ge8n mensachtigen rondliepen.
Als je op bezoek gaat in Moskou dan moet je eons de moeite nemen
om naar het museum voor paleontologie te gaan. In dat museum is
een bisonschedel te bewonderen uit de tijd dat onze voorvaderen
in beestenvellen rondliepen Het raadselachtige van deze schedel
is dat het aan deevoorzijdG oen kogelgat vertoont. GeAn wapen uit
die tijd kon zo'n gat veroorzaken. Het wapen dat is gebruikt moet
een geweer gewe0st zijn. Je zou denken dat het een grapje is ge
weest van de geleerdene9 maar ct{t ; is uitgeslotene
9 omdat het gene
zignsproces al was begonnene9 voor de bison gestorven was. De di
recteur van het museume9 Prof'. Konst::,ntin Flerov zegt niet te aar
zelen dat we hier met bezoeI<:ers uit het onbekende te maken hebben.
Niet alleen die bisonschedel heeft deze projectielgaten 9 maar ook
een schedel ve.n een Neanderthaler die bij Broken Bill in Rhodesië
is gevonden vertoont deze gatene9 v2n dezelfde aard 9 die tegenover
elkaar ligeen. Het lijkt dus of de kogel er aan de ene �ant in is
gevlogen en aan de andere kant er we0r uit is gegaan. Je ziet dus
dat er ra2�dselachtige vondsten zijn gedaan. Er zijn nog veel meer
0

van zulke aanwiJzingent9 bijv. rotstekeningen met rare wezens er
op. Je ziot dus dat er in h�t verleden al dingen zijn gebeurd,
die toen ook al hetze,lfde karakter vertoonden als tegenwoordig,
wa."11.t ieder ja2.r worder;_ er weer tientallen UFO-waarnemingen ge
daant9 waartussen hele betrouwbare.
De toekomst zal uit moeten wijzen of er nog meer beschavingen zijn
in-het heelal met zijn miljoenen sterrenstelsels.
Peter v2...11. Hout.
SPINSTOKJES EN �STEENTJES

E�n van de oudste methoden om te spinnen is wel de handspindel.
Het is een instrument waardoor men door rotatiet9 vah eéh pluk wol"
of vlas, een draad kort vervaardigen.
Zo'n spindBl bestond meestal uit een stokje (spinstokje} met e�n '·
lengte van 15 tot JO cm. en een spinsteentje.
Een spinhoutje was in het midden meèstal dikker dan aan de uitein
deni zodat het in een konisché �pening'in het spinsteentje paste.
Zodoènde klemde het steentje zich aàn het houtje,vast, optonge
veer··drie cm. van het einde van 'het houtje. Door nu' met de hand
het spindeltje te laten draàient9 kreeg men een draad (het ste�n
tje fun:ge8rde dan als vlieg1�iel). Deze methode noemt ment'twistèn�'
Het -was zelfs mogelijk sa□èngestelde draden te maken, waardoor een
grotere kwa1iteit van het garen verkregen werd.
Spinho.ut1,j,e�: Doordat hout nogal gemakkelijk verteertt
,- 'is er van
de spinhoutjes maar weinig- bekend. De houtsoort was meestal een
zgn� hardhout-s•.:iort ( eiken- 9 notonhout), dat door middel van een
draaibank in de juiste vorm werd gedraD.id. Hot plukje wol of vlas
W(!;r':l waarschijnlijk door oen j_n de bovenkant van het stokje,.'schuin
omhoog gezaagdG 9 inkeping bev.as tigd.
Spinsteent.jesgHoewel men van eff:-i spinsteentje spreekt, betekent
dit nog niet dat er altijd een stenen klosje voor werd gebruikt.
Baan, lood, glas en pijpaarde kwamen ook eeregeld voor.
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- 13 Bij opgravingen worden deze steentjes regelmatig gavon�en, maar
tot nu toe is er nog geen sluitende dat2ringsschaal voor ontwor
pen. Dit is ook zeer moeilijk, omdat de karakteristieke kenmer
ken tussen de verschillende cultuurtijdperken op deze steentjes
vaak niet of nauwlijks waarneembaar zijn. Daarom hangt de date
ring in sterke mate af van de vondstomstandigheden. Toch moet het
volgens mij mogelijk zijn een goede datering te geven (zeker voor
de aardewerk-klosjes) 9 op erond van vergelijkbaé,r materiaal.
�ardewerk is goed dateerbaart9 spinsteentjes zijn vaak van hetzelf
de materiaal. Het is dus logisch dat die steentjes aan de hand van
dat aardewerk dateerbaar moeten zijn.
Op vele steentjes is ook een soort versiering aangebracht in de
vorm van cirkels. De glazen steentjes zijn vooral in de vijfde tot
en met de tiende eeuw mooi met verschillende kleuren glas ingelegd
Literatuurg
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Hierover valt nog weinig te zeggent9 omdat we maar kort bezig zijn,
maar ik zal proberen wat uitleg te e;even over het onstaan en doel
van deze werkgroep.
In het begin van vorige zomer stelde de sectie Historie van de
Culturele Raad voor omt9 omdat dhr. Busch zijn taak als conservator zou neerleggent
9 een museumwerkgroep samen te stellent
9 waarin
ook de NJBG vertegenwo0rdigd zou zijn. Deze werkgroep zit 2.ls volgt
in elkaari B.v.Beuzekom en ondergetekende als kerngroept9 de heren
A.J. Busch en K. Kuipers als adviseurs, en dhr. de Ruitert9 Klaas
de Boer en Rolf van Aquoy als medewerkers. Deze medewerkersgroep
werd uitgebreid met oen aantal actieve NJBG-leden.
De museumwerkgroep zal zich l1Gt komende jaar voorna:nelijk bezig
gaan houc;_en met herinventarisati3 en reort=;anisatie van het museum,
waarbij de speciale werkgroep van de NJBG dus zal helpen.
Namens de museumwerkgroep:
Martin Veen

:JEN DROCHRONOLOGIE.
E�n van de modernste dateringsmethrdcn voor hout, met name eiken
hout is de z.g. dendrochronoloeie. Wat houdt deze mathoda in? Nu,
deze methode wordt toegepast bij eikenhout ctoor middel van het on
derzoeken vart jaarri-nge-n. Zoals U weet is een boom opgebouwd uit
ringen. Deze ringen onstaan door de jaren heent
9 ieder jaar komt er
een ring bij. �et andere woordeng zaag je een boom door, dan kan
je door telling van da jaar.r ingen zi2n hoe oud de boom is geworden.
De dikt0 van de ringen is nooit s·elijk ( zie fig. I) 9 dit komt door
de temperatuur en de naes1agt9 hoe warmer en vochtiger, des te bre
der de ring. Als een bepaald seizoen nogal droog is geweest'heeft
dat tot gevolg dat er weinig voedi�gsstoI'fen worden aangevoerd, zo
dat de boom la.n g-zamGr groei.t. Ook de vruchtbaarheid ve..n de grond
i s bepalend voor de dikte van Gen ring. Heb je ·0:en stuk hout uit
bijv. een kerk en wil jo weten hoc oud rlat dat stuk hout is, dan
heb je een tijdschema nodig. Op zo'n tijdschema kun je zien hoe
dik een jaarring van een bep. soort hout in een jRar ongeveer èik
moet zijn. Nu moet dat schoma natuurlijk wel betrekking hebben op
een houtsoort dat in hetzelfde �ebied heeft gestaan als het te da
teren stuk e (fig.II) Nu neem je de gegevens van de te onderzoeken
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balk en vergelijk deze met h et tijdschema. Zoals je op fig. II ziet
is de betreffende boom rond 1430 gekapt.
Heel nauwkeurig is deze methode niete9 door de eerder genoemde oor
zaken. Door vergelijkingen echter kan je hout zo dateren met-een
fout van enkele jaren.
Peter van Hout.
MEDEDELINGe+++ MEDEDELINGe+++ MEDEDEli,TNG++ MEDELING +++ MEDEDBLING ++.+
_Zou iede reen die vroeger boek.en heeft geleend uit de Pesthuy s 
bibliot�eek �ven na willen gaan of hf�evan die b�� ken nog ex�i:i
_
_e
_plaren in ziJn/haar boekenkast he�f�·iiggen er ziJn er nameliJk
noe; zoek 9 en het is te ingewikkeld om al die r-iensen te moet e n bel
len. Je kunt ze kwijt bij Marco Conijne9 4oofdwal 23e9 Gorinchem.
Alvast bedankt!
MV
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Gorcums geschiederi1Sin een notedcr
HE'l' LANDSCHAP He.t land waarop Gorkum zou ontstaan .h:ende tot onge
veer de tiende eeuw geen sporen van menselijke aanweziGheid als:
huiz.en, wegen en akkers. Het land was nog woest, bebost of' moeras
sig, waar doorheen de Linge stro6m�e. Deze Linge splitste zich bij
Arkel (dat al in het jaar 999 bestond (1)) in twee takken: de ene
l iep naar het westen langs de Grote Haar (Haarweg) naar Schelluinena
en Avelingen, terwi_jl de andere tak langs Laag-Dalem naar het zuid
oosten liep (2.). Beide takkenkwamen in de brede rivier de Merwedea
uit (in de tiende eeuw schreef men daarvoor "Merewade 11 (3)). De zoa
gevormde waard kwam door de verzanding va� de westelijke Lingeloopa
aan de grotere Alblasserwaard vast te zitten. De eronds«; orten ina
dit gebied waren: zand en kl.ei langs de rivieren (hier was het ooka
wat hogor), Dit noemt men oeverwallen, die jo bijvoorbeeld aan heta
strand bij Woudrichem n'.)g kunt vin•jc�; Klei en veon in het middena
van c.ie waard (hior was het laag en drassiga
9 daarom spreekt. inen hiera
van komgronden).a
1

DE PLAATSNAAM De eerste bewoners zullen wel op een oeverwäl van
de Merwede zijn gaan wonen (l�). Zo zaten ze wnt hoger (en droge�!)
en hadden ze een door de natuur ;�:evormd haventje. Wie die eerste
bewoners geweest kunnen zi.jn wordt ons eigenlijk. door f!e pl2"ats
naam Gorinchem (5) zelf' verteld als we er Goring-heim van maken:
"Gor:ing" betekent dan Goro (wij zouden Joris zegeen) en zijn fami
lie,· 'terwijl "heim" voor huis ste.at (denk maar eens aan het woord
"heimwee� het naar huis verlangen). Er zi,in in Nod�rlanda9 vooral in
onzo omgeving m2cff plaatsnamen die op dezolf'de mani<?.T. zijn _gq_y9rmd
zoals: Woudrichema9 Zuilichema9 Kedichem en Doetinchem. D0ze plaats
namen ontstonc:en in de vroege middeleonwona9 tussen de zesde en de
tiende 0GUW (6). Overigens zou men wat Gorinchem betreft gemaks-·
halve-van Gorkum of "Gurrèkum" gaan spreken 9 dat was korter en
klo::J.k nog leuker ook!
DE :J-<�ERSTE BERICHTEN Het ou:.lste geschreven bericht over Gorinchem
is uit h et jaar 1224 (7)a9 toen Graaf' Floris IV van Holland (die
regf)l3rdè.: van 1222 tot 1234), aan c�e bewoners van Gorinchem een pri
vilege gaf. Dit was een voorrecht dat'bepnnlde dat de Gorkummers
in het hele graafschap Holland e-een tol meer hoefden te betalen.
In die tijd• maakte de plaé:• ts deel uit van de Heerlijkheid Wolf'er:..
en. Een heerlijkheid is een stuk grond dat tot een heer (edele) be
hoort, in dit e_,:;-eval de heren van Berithe m. Wolf'eren was een dorpje ·
ten westen van Gorinchem aan de Oude Wolpherensche Dijk (het dijk
je de "Punt" Buiten de Waterpoort is d2.ar· een rest_ van). Dit dorp:
je werd later· door do sterke ·stroom van de buitenbocht van de Mer
wede weggeslagen. De Nietlwe Wolpherensche Dijk (die nu nog bestaat)
werd daarom meer landinwaarts gelegd; zo'n dijk noemen we een in
laag: ijk. De heren van Benthem hadden in dit gebied ook e0n ver-
sterkte woning of' kasteeltje dat mogelijk op de Groenmarkt heeft
gestaan (8). Er zijn èaar in 1939 dikke muren on:::ler de parkeer
plaats gévondena9 die tot dusver het oudste echte-bewijs van bebou
wijng te Gorkum zijn.

VISSERS EN .8OEREN Het dagelijkse leven van de eerste bewoners was
aangepast aan hu.., natuurlijke omstandicherlen: men kon vissen in de
rivieren (die onder andere zalm en steur leverden)a9 of men verbouw
de graan op de wat hoger celegen gronden (oeverwallen) en liet vee
op de meer drassige terreinen (komgronden) grazen. De eerder genoem-
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de Goro'en ziJn familie zullen dus vissers en boeren geweest z1Jnr9
di.e door· het uitoefen en van deze beroepen zich in hun onderhoudr
konden voorzien. Daarnaast ruilden ze wat ze overhadden voor kle
ding of aardewerk (pottenr9 schalen, bekers), waaruit èe handel ont
stond. Men moet goed weten hoeveel voedsel men zelf overharl en hoe
veel er geruiL:i kon worden of hoe er méór e;eru::i!.ld kon worden om···t·è·· ·r
krijgen wat men nodig had. Er nioest bij dat "huishouden" goed op..:.r
gelet worden (economie). We zullen verder in c�it stuk zien dat der
economie van Gorkum zal veranderen var1 een d0rp dat door landbouwr
en visserij :aan de kost kwam, 'naar eon stad waar handel en ambachtr
voer het dagelijks brood zorGden.r
DE ARKELS Omstreeks 1250 kwam de Heorlijkheid Wolferen met Gorkum
waarschijnlijk"door huwelijk (9), aan Jan Irvan Arkel (1253-1272)
die volgens de verhalen z6 sterk was, dat hij zich met een pacrd
tussen de beIJ,en geklem'.1 aan een balk kon optrekken! Zo zijn er meer
sterke verhalen over deze herenr9 �ie afkomstig uit�t oude Grieken-.
land 9 over Frax1krijk tenslotte in deze streken a2.nkwamen en zich
door een zwaan naar Arkel li0ten gidsen (10)o In werkelijkheid werd
de naam "van .Arkel" nog niet eens door Jan' s vader Herba:fen ( 1227 ....
1243) gedragen (11\ Teen Jan I Gorkum kreeg, vond hij zijn landje
z;Ó belangrijk dat hij besloot zijn kasteeltje 9 dat bij cle kerk van
i ' 1<:asteel. ·Dit
Ark<;il stondr9 te vervangen c:oor een nieuw "keizerlijkr
werd ten oosten van Gorkum in het lifijdschild bij de eerder genoem
de oostelijke loop van do Linge eebouwdo Jan I begon daarmee in
1267 ;· terwijl Jan II var1 Arkel (1272-1297) het afmaakte (12). De
tijd waarin de Heren van Arkel over Gorkum en omgeving reeeerden,
was éon belangrijke tijd voor Gorkum� men zou dan ook van de ''Ar
kelsè' Tijd gaan spreken.
GORKUM WORDT·STAD Jullie ,weten nu alr
9 dat Gorkum or:tstaan is als
dorpje van boeren en vissersro Het zou echter eon stad worden. Wan
neer dat precies eebeurda weten we niet, manr wel ongeveer; want
i n 1288 en dnarna wordt in de oude oorkonden en privileges gespro
ken over de "stad" Gorkum. Dat woord "stad" hield ia dat de bevol
king van de he0r bepaalde rechten had f�ekregen zoals� het recht van
eigen rechtspraak en bestuur (c1oor schout en schepenen) 9 het markt
recht 9 het rech-t van tolheffen 9 enz. We noemon c;it stadsrechten. ·
Al deze rechten zijn voor Gorkum ope,-eschreven in het hanctv est van
Otto van Arl<el in 1382 9 m2.2.r omdat er vóór dat jaar al va..'1. "stact 11
wordt gesproken kan het heel coerl zijn dat er al eens eerder stad�
rechten zijn opgeschreven die dan verloren zijn gegaan (13)o A nde
re redenen waarom men ook vac1 een stad k::1n spreken is het hebben
van een omwalling en van een bevoD:dng die van handel en ambacht
leeft.

DE EBRSTE OMWALLING ( ll+) Ook is niet bekend wanneer Gorkum een ves
ting werd. MBn denkt dat dit tussen 1280 en 1300 moet zijn geweest.
Eerst werd een gracht aangelegd met aan de binnenkant een walr9 die
door palissaden (houten palen met d�artussen .vlechtwerk) werd ver
sterkt. Daarna bouwde men de stenen poorton. en pas in het mi.doen van
de veertiende eouw werden de tussonlit;gende stenen muren en torens
gemetseld. De eerste omwRlling zal gelopen hebben lancs de volgende
strateng Lane;endijk-Kortend:ljk-Walstraat- Laa,g-Arkelpoort-Nieuwe
Walsteeg-Bagijnenwalstraat-HeGrenlaantje-Kanselpoort-Hazewindhond
straat-Struisvogelstraat-Schutter�gracht-Revetsteag-Wolferense
poort-Bornsteeg. Na 1300 vond een uitbreiding van de stact plaats
aan de overkant van de pas 'eeg-raven Lingehaven. Dit noemde mèn g
"Over de Haven" met als.eerste stra'at de Bur"straatr9 die naar het
kasteel in het Wijdsöhild liep. Hier werd de ommuring eevormd door:
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Bl auwe Torenstraat-Keizerstraat-Burgpoort-Kalkh aven-Robberstra2.t•.
Aan het eind van l.te Kortendijk bouwde men do !foog-Arkelpoort die
toegang c; af op (.:a in 1277 aangeleî6de Arkelse nijk.

HANDEL EN AM:fü�CHT In èe nieuwe ·stad werd0n handel en ambacht nu
belangrijk. Dit kwam mede d.oordat om de Alblasserwaard in 1277
een dijk werd eelegd (15L dio de boeren betor teg0n het water he
schermde en omdat een grcot deel van c�e waard onder één heer kwam
te staanl9 die -c�e boeren weer tegen vija.r1den beschermde, zodoende
konden de böeren nu meer �cederen leve±�n. Ook het verkeer werd ge
makkelijk0r over de nieuwe dijk ,;f c'.oor nismwe vae"r.ten als de Schel
luinse Vliet en de Scho.td0uronse Vli,2t {-iiG lag tussen de Ü a 2.rse
k aden in). De Linge werd door de Lingehwen met c1e Merwe_dè verbonden.
De boeren konden hierdoor hun g-rotere ;1-oeveelhoden /€:Cederen vlug
r:er në..E':.r de màrkt ( 16) ( àoor de héren v,<m J\rkel incesteld) bren��n en verko�en of verhandelen vo�r rte �cederen die d� ambächts-·
lieden uit de stad aan�oden (zo als: aardewGrkl9 fuetaalwar�, kle
ding, meubelenl7 bier en noc veel mesr). Alle ambac�tslieden of ver
h andelen waren per beroep verenigd in een clu':),jol9 d at ze F;ilde (17)
noer:::den. Ze konden zo betor. c.''.e �)rijzen van hun coederen bepalon en
meer invloed bij het stedsbestuur krijcen. Veel namen v an Gilden
kun je nu nor,; in de Gildewi:1�< torugvindon. De handel met andere
steden werd beter doordat in som111ie;e streken cîe Gorkummers. tol
vri.jdom ( 18) h adden gekrer;en. Ze ho 0fden dan ge on extra field voor
hun meegenomen coed0ren te betale,1_.

DE KEHK Do kerk speel:Jo in de "üddel eouwen eon belanerijke rol.
De mensen w aren zeer golovig en h adden veel voor do bouw van eGn
kerk over. De Gorkm1se k0rk werd in 1263· .:0esticht (19) en heette
de Sint-M aart8nskerk (20L later w,?rd hij na2.r Sint-Jan genoemd.
Het was een belangrijke kerk: d� horen van Arkel werden hier begra
ven en cle c;ilden h adè.en hirc)r hun kape_llen. Verc;er zorgden de gees
telijken voor: onderwijsli ziekon- en armenzorg. De stad kende voorts
4 kloosters ( Begijnhof 9 Eliz2-beths,7,asthuis 9 Zustorhuis en I>,�inder
broedcrskloos ter) en divarse kapellen 9 wé{arvan de ' I- eilige Geest
kapel 2-an de Arkelstra&t nu no6 steocls bestaat.
DE A!1K1�LSE OCRLOGEN De oeren vim Arltel konden belangrijk ·�orden
door,e;e!Jruik t"' mELken van het gebrek a2,n,macht dat Y:oll andl9 TJtrecht
en· Gelre iJ.1. dit crensgebied lieten zien. Toen HollEU1d en Gelre
steeds machtiger werdenl9 moest het kleine Arkel wel tussen deze
twee staten platgedrukt worden. De toi::m recerende Jan V van Arkèl
(1396-1412) wist echterl9 door Hollan� on Gelre tegen elkaar uit te
spelen, het bestaan van zijn landj0 te rekken. Tlet rrocht toch nie·t
b atenl9 want na jaren Vé�lî strijd in de Arkelse Oorlogen (1401-1412),
wist graaf Willem VI van :folland Gorkum in zijn bezit te k:rijgen.
Het Lrkelse kasteel in net ".JijdschilJ wer-� verwoest. Als blijk van
hun macht bouwc!,'?n de Hcllanders 2en nieuw kas teel aan de Merwede,
de latere Bl auwe Toren (22) De st ac� breidde zich nu naar het i'!Pti.den
uit töt aan clit k asteell9 dat ter ho;gte V&...Yl de Duvoltjesgracht
a
en het Tolhuis stond. De zoori 5'-an Vl9 Willem van Arkel probeerde
zich voor de geleden nederlaae te wrekenl9 maar in de strijd tegen
graaf Willem's opvolgster Jacob a van Beieren sneuvelde hij in 1417
in de Revetsteeg (als herinnerin6 hieraan werd in 1.549 een eedenk
steen aan(::'.'ebrachtl? èie je daar nog kunt vinc!en (23)) Gorkum zou
Hollands blijven.
Bert Stamkot ( wordt vervolf;d)

I

,,

1

VERANTWOOR ·· 11NG

- 18 -
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UTRECl·fT· (wel: laat maar het is er toch)

Zaterdag 17 septemb2r 1977 stonden er enkele NJPG'ers op de bus te
wachtens9 die hen naar Utrecht iou brongons9 waar de laatste excursie
van dat jaar plaats zou vinden. Via o.a. Arkel, waar we nog enkele
andero NJ'3G'ars oppiktens9 kwamen wo d8Dkzij de toen nog opcewekte
buschauffeur in �--Ioog-Catharijne. aan. Na da.2'.r diverse bezienswaar
digheden to �1ebbon bokekens9 verzameldon we ons w2er bij de uit�angs9
waar we ook de andere NJSG'ers aantroff ens9 clio een busje later wa
ren gekomen (Voor slechts f 2s9 50 wil�en ze wol mee) Onder dia NJBG
ors was ook Aafkês Brunts9 die.de ond&nkbare taak had om onss9 niet
Utrechtkeru1erss9 iets ovar dozo stad te vertellen. Ze deed_ haar best
maar dankzij de "welwillende" medew,::rking van de moeste Gorkummers
(namen bekend bij redaktie)s9 zijn we niet veel van Utrecht wij_zer
gewordens9 bel1alve dat je er in verdwalen kons9 wat R.de V en·B. N�
dan natuï..;.rlijk 00k rnoteen deden toen zij naar foto's van Excorsist II
aan het bekijken we.ren. Dcch :1. de V. toonè0 zich deze keer de war-2 padvinders9 en v'ele ï,lat-:-cmzaken latGr kwa?:-',en ZG. de rest van het
gezelschap weer tegen �ij da Doms9 wnar ons carste h2zoek zou plants
vinden. Snel na□r hin�en en Je �ids achterna. Juist toen deze wilde vertellen dat è.0 Dom vroeger ook als verdedigingswerk werd g0bruikts9 stormden enkele NJ'lG'ers die niet bij de uit,:;ane; van het
hoofdgebouw waren te toren binnen_ (nees9 dit keer eeon Oldestein),
m0t de mededeling dat de Chinees het aten te laat opgediend h�ds9
zodat ze ietwat later waron geko�en (nee Martin, je mag de schedal
van die vermoorde ChinedS niGt bobben). Goeds9 en toen de trapp_e_p.s9
100 ooter en vele tro·Jen later sto1".Jen we vliegtuig-jes naar beneden
te c;ooien vanaf de top van de Dom. Oncl o rweG -iactclen we nog diverse
klokken bokeken. J·uist toon, ....lezolLle ;';ids wilde waarschmven dat
:1o klokken waar wo t e�'Gllé:8.n leunden niet op zo'n korte afstand ge
luid mochten wordens9 duwclG een v.d. TJJjG (uit d,::i lols9 zo meende hij
even de klepel togen c,e kloks9 en zies9 enkele u;escheurde trommel
vliezen later bloak �at do Gids toch eolijk had gehad. Het caril
lon werd •:)ok nog :Jekekens9 dat c;oluk1d e ver è.Ü t lmt bereik van cle
grijpzuchtige HJ13G'ertjes hing. Toen weor terugs9 G?1 vele hartan.n
vall8n lnter stonden we w,,ar i)eneden. Na de ijskar geplunderd te
hebben trokken we verder n2.c-.r c�a �.rolgonde bezienswaardigheid. Dit
bleek een met varnpiorentancljes e-ewapend mannetje to zijn, maar
déll1kzij B.N. word aet gö·:.roc:'1.t snel verj2.2.c:d. Inmiddels waren we
vlakbij het Bisschoppelijk r:1useum c:ekomens9 dat nr\.ast een groot oud
schips9 een manquette van è,e Dom en een grote sc:·J.at aan schervens9
ook heerlijke banken had 9 wa,.rop menie lich2aarn kwam te ligcen.
Sluitingstijd 5 uur gingen we weer verder en n2. nog even een half
uur rondgelopen to heb�en kwamon w0 �ij ons einddoel: het Utrchts
NJBG hoofdkwartier. Daar werden wij vargast op een borreltje en
he'3rlijke erwtensoep !'.1et '!:)roods9 clie ons etllen goed sm2.a kte. Om een
uur of acht kwamen oc,k (:o 0veri;�e leden van de afd. Utrecht binnen.
De lezing die op 11.Gt programna stond (van Prof. Renaud)s? over archeo
loeie in Nederlend werd mede dankzij zijn voortreffelijke dia's
een succes. Hij bracht vooral naer voren dat arc�eolo�ie echts wel
iets andors is dan schatgraven 9 dit v2rschil echter WRS ons docr
bijv. Kle..as de Doer al "ui tcelogJ" 9 en het res 1..1lta;;, t was dan ook
een ceslaagde opgraving in Ar;.::21. Tij ,Jens de lozing w0r.Jen wij nog
opeeschrikt �oor de komst van Ric�ards9 de voronigingsgeks9 maar de
ze vertrok al weer naar een biertje dat ovrarigens voor de helft uit
water bestond (Zo lust ik er norr g02� ��n) Na de lazing vertrokken
wij weer en na 0en s;Jrintj e .:foor H.C. kwamen we met de hele kudde
nog net o1) tijd voor ;Jo la2.tsto bus aan. Met een kleine 150 km/u
en d�t·voor:aen'buss9 reden we al lachend en klierend wee� naar

- 20 huis. Blijkba8.r vond de '.Jusch,1uffeur ons lr..nap irritants9 want toen
we door Arkel reden wil.Je hij niet stoppen om de jongens ui t---Ar-kel
uit te laten stappens9 zodat zij het traject Gorku- Arkel lopend
moesten afl eg L;en y or1dat de bes to man aa11 het oinde van de Ark else
Dijk gestopt was. 0:;,) hot station van _Gorkum r"am do rest afscheid
van elkaar en het bestuur kon terur;kijkün op drie uitstekendes9 op
archeologisch gebied wellicht mindors9 �nar vooral rNed georgani
seerde excursies.
Rudolf do Vries

BESTUURSMEDEDELINGEN"
I B6stuur� Zoals jullie misschien al weten zijn er twee nieuwe men
s Gn in het �Jos tuur ,5ok.::imen 9 . dit is :<--10t c-evolg s-ewoest van Hen ma
nincsverschil tussen de �s, Fokko de Vries en enkele nndere leden
van h,Jt bestuur. Omc::.at we t0en eon opvolt;er moesten zien te vinden
hebben we Charles Vwï. Lamoen aan6esteld. als AS. Omdat Rudolf de
Vries toon ook in het i:)es tuur wilclq h.-:1bben wo mc:.:-.r WG'3r voor proef
de :functie van Ore·anisatie Secret2.ris (OS) inge:s teL.t. Deze OS ·zai
zich bezie G'a2.n houder: mGt hGt mal-con van ccnvo' s 0n hot opbellen
van mensen bij bepaalde activitqitens9 verdor zal hij in samenwer
kine·mot dé GS gaan work.en ann dG te orgffil:iseron excursies van dit
j aàr.
II WBOi Voor 1.:Bo heb;.1Gn. wo besloten 9 dat er goen vast voorzitter
meor zal zijns9 ma�r een vaste karn nonsen die de opgravincen en
allés wat d2_::-1.r aan vast zit zal coördinCc,ren. Wat ·J.i,3 0pgravingen
betreft 9 we zijn vm1. plan. om ,-:.:i t · �.rnorja:1r noe; te f::--i.2.n beginnen
met een goed 0�dorzoek aan de Kortendijk. We hebten nu al toestem
ming van do hGcr Drsso H. Sarafaty (ROB) on topen dat deze zaak
mst het Gemeentebestuur ock zo snel zal lopen.
III NUS:SUiv\' � Op (le .li'-lr'. ts to b�s tuursvergac:ering is ovoreengekomGn c:o. t
er voorta:::.n iedere zaterd2.gochtend vanaf half tien in :-iet museum
�0werkt wordt. Maar in i�der Geval iul iedereen toch nog tijdig op
de hoogte worden eehouden w2..n.ne0r 2r wat wor(t gedae:.T1. _Rudolf de
Vries belt .:i;iamolijk a.l -:::e :-11ens 211. 9 die ':,ij ons op de lijst staan
af als we t.1ezig zijn" Dat voorkomt ons n2.melijk ook teleurs tellin
gen 9 als e:,r niemand komt op,intrens9 Z·)nder d.at wij c"'.at wGten.
IV PESTH.UYS Het Pesthuys zn.l binnenkort Gen grote opknap1Jeurt on.:..
dergaan. De heleboel h....:eft nat1.elijk drinc;end oen lik verf nodigs9
en or r'10eten ook nodi8 8nkelG muren ·worden gerepareerè.. Verder
moet hot dak F.J8t plastic worden c.1ichtgerriaakt. Tijdens een bestuur-s
vergadering kwam de oerste hacalkorrol namelijk linea recta via
het dak op het hoofd van uw HH. torecht on na oen paar minuten ha
gelde het binnen bijna not zo h2.rcï als buitens9 torwijl er nota be
ne toch nog een vliering met karnpspullen van de hoofdband tussen
het dak en de bestuurE:kamer zit. Li.j dez,3 opknapbeurt kunnen we
noe; wel wat me:isen r;obruiker:s9 die 2m s oen zate1 dagmiddae willen
meewerken. Als jo tijd hobts9 bel dQll .-:,ven een pesthuyssloof ops9
dan hoor je er wol :neer c-ver.

( vervol.g blz.

9)

- 21 .,..l

De voorwerpen werde"1.l1 na e.tfgGkoelc! te ZJ.Jnl9 verkocht men aan een
c:ie het op zijn beurt weer aan het publi.ek verkocht.
handelaarl
9
Peter van Hout.

Majolicag TJineeman Korf
Teg,:ds
Dingemru1 Korf

1

Te Culem�org h,att 0n w;c,,arschijnlij c 2 kë.'<.S telen ges taang dit waren
een Karolingische �urchtl9 en �on mi�cteleeuws kasteoll9 dat waar
schijnlijk uit het eorsto is voortgekomen. Over dat laatste kas
teel gat het nu vslc.;-ende verslat;. Het is slecJJ.ts• een groep uit
de feiter: 9 die te voorschijn zijn gekomon 9 doc,r archeologisch, �n
archieonderzoek.

Het voormalig Culem�ores kasteel werd in de veertiende eeuw ge
bouwd en .was eelèe,-en ten oosten va:r.. do stndskern 9 ½ui ten de :::im
muring on achtor c1e Lok:Ujk.
Vanaf do Slotpoort (hot oin.J. van de te;::;cnwoordige Slotstraat)voer
de • een 1.Jrucs over , 18
stac!sgracht naa.r ·,.,:,t voorplein. �'lanneer men
een poort was gapasseard kon men lat ruime v1or�l0in betreden�
Aan de zuidzijJe van :'at voorplein bevon::l zich de Cruyt- on Bloem
hof mot d::•.arachtor oon cro,t Z<''r:10rlluis9 hot Lusthuys. Ten oosten
van do Cruythof 9 vlak ?..3TI hot voor�_:lein en met c3.o achtergevel aan
cle bre,10 .slotgracht gel.ec0.ml9 lac hot z. e;. Pice:mrshuys. Aan :::le oost
kant van hot voorplein lat; Je Kaatsbaanl9 dat lator tot wo�,nhuis
werd vertim:nerd. Naast \·�o Kaats;:.,aanl9 lag ,.:0 Dr.:iof'po<'•rt 9 c'd? toe
gang_ gaf tot ::ie Oude- 0n do Ni,n1wc Dreef 9 thans zijn c'eze c1rev0n
beter bekend als de Vi0r Drevêr1l9 die no'.!, c-ehe2l in je toGs tand
van ! 1735 verkeren. Deze droven r..':atoren wac,rschijnlijk uit veel
vroegere tijdenl9 omdat or in 1640 cntwerpen vocrdeuwe dreven zijn
gemaakt door c1e landmeters Daniël Schillincx. en Nicolaas van Geel
kercken. Deze ontwerpen zijn noe in hot Culembor�so arc�ieY aahw��
zig-. In �1.et t0n costen van het slot f:;elegen Roclichom ho.d de graaf
eon planta,-Ie on een zonerhuisjo9
in 1850 is op ;1eze plaats een
plantsoen aangele::::;dl9 na::1r ontwer1) van J.D. Zoeker.
Het eigenlijke kasteell9 totaal (!eer wator omrint;cl lae:s aan het noor
den van hetl9 rGeds besprok.anl9 Voorplein9 waarmee hot :ioor een zwa
re stenen brug ',vas ver1)onck•n. De Voor:;uchtl9 ·�innen het eigenlijke
kastool was prak tisc;.1 1:.:el1.eel oms lo ton door gebouwen Aan cte cost
zij ::::le waren deze gebouweE d;:)or twee Grot0 vierkante torc-ms omslo
ten. In 1566 liet de er2,af het z. G• washuys gelecon naast do Raa::ls
kamerl9 SélJ!'lGn □et nog eon houten b.uis tot Preekhuys inrichtenl9 t.b.v.
c�e toen
reeds in :le sta,J e,anwezige ,-;erGforrne:arden. In 1736 waren enige vertreklc.en zoals de Raadska.mer en de daartegenoverliggende
Loenkamer (dit deGl b.cette "' t Zwarto Verken") evenals de zuidoo steli,j:i<e toren no[; in oen re(!cli jke s t:::1at. Ton westen van de Voor
burc}:1t kwam men� na;'!at men 00n sten2n bruc \vas overgegaanl9 in het
o
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woon,gec.leel te. Aar.. de zuic:el;' .ike kant van '"H t gedeelte bevond zich
een grote vierkante toren (10 x 10 �.). �eze toren was vier ver
diepingen hoog 9 werd in 1346 gebouwd en werd betaald c�oor de stad
Utrecht als losgel,J voor ,?;ev211.15,3ngenomèn bur,:,:ers. Aan de noordzij
de was 8en zware x-.onjo ( tor.en. Deze toren bezat oorspronkelijk een
soort dak" 9 maar in 16' 2 · Îs c:i t verloren ,�egaan. In c�eze vleugEÜ
lat:; ook c'.e grote zaals9 die op 3.e voorbucht uitzag. T)eze voorburcht
was opgericht door Jan II. De overiee geboawen lagen om een recht
ho okige 7.::iIL--ienpla2- ts 9 waarin zich in de noord-woesthock de erote
Ronde- of' Wit te Tor2:é1 bevond. Deze toren was door Gerard I gebouwd.
Deze torens9 clie een middellijn van 18 m. hoeft :Jezeten 9 had sterke
stenen kluizen en een plat :.lak, met vier spitse wachttorentjes.
Geheel ten oosten van rot 0ieenlijk2 kasteel, laben de stalgebouw
an. Ook �it eedeelte was totaal docr water omring en bezat een
groot binn,:mplein. In 1753 was hier oon 1:>ra.ndorij �::evestigcl. De
Fransen hebben tijdens "!:nm verblijf alhiers9 vrijwel hot gehele kas
teel verwoest. Dit was 1672s9 Gn na °'..it jan.r is het kasteel dan ook
niet meer door de grafelijke fam�lie bewoond Geweest. ne grafelij
ke familie verhuisde nn2.r de Culer,!)or(;SC? binnenstad, en onderhield
hot k:iste0l dus ook :niGt PJeer, zodat het kasteel ernstig in ver
val raakte en in 1735 wercbn èle ov0rblij f's el en gesloopt e1'. voor
f 398s9 - aan do stad Muidcm verkocht. Het werd c0:::>ruikt voor hets
ver�teiken van de Zuidorzoedijk aldaar. Het 0nige dat overbleef
was de Witte Toren. �oze wist zijri sloop uit te stellen tot 1812s9 ,
waarna �ij ook werd gesloopt.

Men.graaft 2.l [".;oruirr.e tij·.::1 naar /'at kasteel, maar omdat het op tG
graven terrein zaor eroot (voer NJDG-becrippen) iss9 de afmetingen
..:van h�t beschik:..Jare tGrrein zijn onGeveer 120 x 75 m. 9 terwijl het
helo k aste.iel met bijg-o:.:iouwen misschien noG oens zo 1_:;-root is 9 kan
men besri}pen èat het -:..,lootlGf;"-�en van de f,--'-n�!amenten slechts zeer
1 a:ç.gzaarr; vordert. ·Men. moet b.ier�::dj ook rekeni n.g h )è.1den met de d;i.1<:
te van de :f-:indering·en 9 11i e varieort van 80 cr-1 tot ruim 4 9 5 m. Van
d�ar ooks9 dat on!brcetokendo getracht heeft, hier een NJ�G-kum� te
organis�ren ( :isschion te vergalijken met de Grubbenvorst) �it is
helaas op h�t laatste, beslissende �oment afgakatst docrdat de ei
cenaa.n van hot perce2l cronds9 weig-erde toesternminc voer een _kam:;_)
te ceven.
Jan-Caspor Zweers
.Voor informatie�

"De· Betuwe';. clocr dr. De l38aufort

"Hervormin5en te Culemborg-"
Aartsbisschoppelijk Archief te Utrecht
Provinciaal Archief te I.rnhem on óij onc:ergateke.nde (oove:n).
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