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1970 -- 19 75
Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de
Geschiedenis** afdelinq Gorinchem en omstreken

•

VOORWOORD
Het eerste lustrum van de NJBG afdeling Gorinchem e.o.

was terecht een zaak, die gevierd moest worden. Immers,
in de afgelopen 5 aktieve jaren heeft zij nadrukkelijk
bewezen bestaansrecht te hebben.
Zo vanzelfsprekend als het bestaan van� afdeling met
al haar aktiviteiten geworden is, zo onzeker was de

start. De Bond waarbinnen de afdeling werd opgericht was
welliswaar een hecht uitgangspunt, maar de twee leden
die in Gorcurn woonden waren natuurlijk geen garantie,
dat de eventuele afdeling geen é�ndagsvlieg zou worden.
Zorgvuldig moest een groepje aktieve scholieren bij el
kaar gezocht worden, lang niet allemaal even geinteres
seerd in geschiedenis, die de weg moesten bereiden tot
een "heuse" vereniging.
Het feit, dat dit lukte, �aarborgde een goede start van
de afdeling. De rest van de geschi,denis zal de lezer
bekend zijn en zoniet: het staat allemaal nog eens be
schreven op de volgende pagina's.
Met een gerechtvaardigde trots kan de afdeling terug
zien op een zeer verdienstelijk verleden. Natuurlijk
werde� er stornmitèiten begaan en waren er teleurstel

lingen. Maar voor zover mij bekend, waren deze allen
van ondergeschikt belang. De geïnteresseerdheid van de
leden en hun betrokkenheid bij de geschiedenis (mees
tal), waarborgde altijd dat de doelstelling van de Bond
(de bestudering van en de belangstelling voor de geschie
denis) bereikt èn uitgedragen werd.
Het zal de komende afdeli�gsbesturen moeilijk vallen om
de hoge kwantiteit en kwaliteit van aktiviteiten te
handhaven. Veel afdelingen vertonen na een �antal jaren

een recessie, maar na· verloop van tijd wordt deze weer
overwonnen en bereikt men Weer het oude niveau. Verlies
daarom no6it de moed, want er is nog zoveel te doen.
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Claas van Kuilenburg
(oprichter afd. Gorcum)
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5 jaar N.J.B.G. afdeling Gorinchem en omstreken
tekst en tekeningen: Bert Stamkot
lay-out en realisatie: Rolf van Acquoy
opgedragen aan de toekomst\ge besturen van de afdeling
oktober 1976 oplage 150 exemplaren
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Het was in de zomer van 1970, dat Claas van Ku:Ü.en'burg
(toen reeds een aantal jaren lid van de Nederlandse
Jeugdbond ter Bestudering van de-Geschiedenis) zijn
HAV0-4 klasgenoten Rolf van Acquoy, Bert Stamkot en
Wim Voogt zijn plannen omtrent het oprichten van een
NJBG-afdeling ontvouwde. Hij wilde naast de landelij
ke aktiviteiten nu ook eens het genoegen van plaatse
lijke, zelf te organiseren, aktiviteiten ondervinden.
Nog een Gorkumer, Bob Nater, was door zijn bemidde
ling al eerder lid geworden. Het was dan ook dit vtjf
tal dat op donderdag 27 augustus 1970 om 20.00 uur in
het clubgebouw der SAH (hoorspelclubje waarvan Bert,
Rolf en Wim deel uitmaakten} aan de Vogelensangsteeg,
voor het eerst bijeenkwam en een plan de campagne op
stelde.

'Plan de Campagne

Propa,.,.,,a-a"'1ft4t
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Dit plan behelsde: - het instellen van een ad interem
bestuur, dat zich de organisatorische voorbereiding
voor het oprichten van een afdeling ten doel stelde:
CJ,.aas van l<uilenburg, .voorzitter, · Rolf van Acqûoy,
secretaris en penningmeea:ter, Bert Stamkot, archief.
Om dit doei te bereiken werd er door het bestuur a.i.
en de leden regelmatig vergader� (van 27 augustus tot
de oprichting 8 maal), werden er contac.ten gelegd met
de gemeente Gorinchem (gesprek met wetfiouder d• Ronde
op 2 november) en werd er reeds aan jen clubhuis ge- het houden van een gerichte prodacht.
pagandaaktie met als doel de benodigde (volgens NJBG
statuten verplichte> tien leden bij elkaar te krijg�n
en de' vereniging de nodige bekendheid te geven.
Op 20 november werd daarom in de-Openbare MAVO een in
formatieavond gehouden, waar Marina Koamie dia's van
NJBG-kampen vertoonde en propaganda-materiaal voor
handen was. Naar aanleiding van deze avond verschenen
in de plaatselijke pers de eeráte versiagen en berich
ten over de NJBG. - het voorbereiden der geschiedkun-·
dige aktiviteiten door het aanleggen van�n archief e�
bi.bliotheek (deze stond onder beheer van Douwe 'de
Vries), die voor een belangrijk deel uit echenkingèn
werd opgebouwd.

De qprichting

In december waren er voldoende leden, zodat· niets de
oprichting van de afdeling meer in de weg stond. De
oprichtingsvergaderavond vond op 17 december 1970
plaats in de garage van de familie van Acquoy. Op de
agenda stond o.a. de verkiezing· van het afdelingebe
etuur voor 1971, dat er als volgt uit kwam te zien:
voorzitter, Claas van Kuilenburg, secretaris, Rolf
van Acquoy, penninBllleester, Bob Nater en geschied
kundig secretaris, Bert Stamkot. Claaa en Rolf wer
den naar de Algemene Ledenvergadering lier NJBG (ge
houden in Beek bij Nijmegen) afgevaardigd •
.,
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Na afhandeling van de overige agendapunten kon hetglas
op de goede afloop geheven worden. Een periode van een
half jaartje voorbereiden werd afgesloten: een 'nieuwe
�oot was aan·de NJBG-atam ontsproten.

1971

In dit jaar is de -NJBG afdeling Gorinchem en omstre
ken grotendeels gevormd " Het afdelingsblad 11 Scriptum
Caspingium" aanschouwde het levenslicht, het vereni
gingsgebouw 0 •t Peathuys" werd geopend en de afdeling
trad voor het eerst op in het buitenland bij de.orga
nisatie van een tentoonstelling in het Belgische St.
Nik1aaa. Verder werd een aktiviteitenpatroon opgezet
dat voor de latere jaren mede bepalen� zou·worden en
werden contacten met andere geschiedkundige organisa
ties gelegd.

Scriptum Caspingium

· Een afdelingsblad bevorderd de ce>mmunicatie tussen be
stuur, 'leden en· donateurs en zorgt vodr informatie
overdracht. Zie: hier de beweegredenen tot het in le
ven �oep�n van een afdelingsblaadje. ·onder hoofdre
dakteursèhap·van Teo Cornet, technische realisatie
door Bert Stamkot en de medewerking van de heer van
.der Heijden (voor. het beschikbaar stellen van de sten
cilmach_ine) kon de eerste s.c. in febr�ri van de pers
rollen. Het blad was g�noemd naar �en romeinse neder
zetting in de omgeving van Gorinchem; welke was ver
meld op de zogenaamde 0Peutinger" kaart.
Naast de eigen inbreng mochten we ons ook over de in
breng van prominente·n verheugen, zoals: dr. H.E. van
Galder (direkteur van het Koninklijk Penningkabinet),
H.F. van Peer (ex-voorzitter "Oud Gorcum0 ), Lo Caste
leyn ·c1mnesty International), G.c. van Nieuwenhuizen
en G.H.J. de Kroon.
Naar aanleiding van het feit d�t 550 ja�r geleden de
Biesbos ontstond t werd een s.c.-apecial daarover sa
mengeeteld.·Voor de financiering van het blad was de
bereidwilligheid van de adverteerders van groot belang.

't Pesthuys

Naar aanleidi�g van een tip van de RANO-ziekenomroep,
gedaan op 12 december 1970, gingen.we achter het pand
je Bagijnenwalstraat 22 aan (de voormalige studio van
de RANO). Toen op de gemeenteraadsvergadering van 25
juni 1971 aan onze vereniging een subsidie werd toe
gekend, kwam ook de noodzaak van een verenigingsge
bouw ter sprake. Het pleit was toen vlug beslecht• op
30 augustus konden we de sleutels in ontvangst nemen
en werd een aanvang gemaakt met de (enorme) werkzaam
heden. Op de began�·grond verd de opnamestudio van de
RANO verandert in een keuken met bar en ruimte voor
de aktiviteiten.

�
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Op de eerste verdieping werden de bestuurskamer/ver
gaderruimte en bibliotheek/archief ondergebracht. De
vliering was gereserveerd voor opslag.
Na een enorme hoeveelheid werk te hebben verzet kon
op 13 november de feestelijke opening voor de leden
plaats vinden. Een dag later werden de donateurs· wel
kom geheten. Van historisch belang is het feit, dat
de naam "'t Pesthuys" op 15 september voor het eerst
in de archieven vermeld wordt. Deze naam is afgeleid
van het in 1602 gebouwde Pesthuys, dat na vele wijzi
gingen nu nog bekend staat als beschutte werkplaats.

St. Niklaas

Op 25 januari hadden wij een gesprek met cultureel
ambtenaar 'dhr. Broekhuizen, die ons uitnodigde mee te
werken aan de,in het kader van het vijfentwintigjarig
uitwisselingsverdrag tussen Nederland en Belgii, te
organiseren tentoonstelling in het Mercator Museum.
Naast een door ons in te richten deel over de geschie
denis van Gorinchem, zouden ook nog een aantal Gor
cumse kunstenaars exposeren. Voor ons deel van de ten
toonstelling werd een werkgroep geformeerd, bestaande
uit: Michiel Clerkx, Teo Cornet, Astrid de Haan, Bert
Stamkot, Claas van Kuilenburg, Wim Voogt en Albert
Meulstêe. Vanaf 25 juni werd er door deze werkgroep
intensief gewerkt en regelmatig vergaderd, er verscheen
zelfs ten behoeve van de werkgroepleden een "Sint Ni
klaas bulletin". Op zondag 3 oktober kon de tentoon
stelling door Gorcums burgemeester dhr. Schreuder ge�
opend worden (dit was zijn eerste officiële handeling
als eerste burger), waarna stadsarchivaris de hee·r
Busch een beeld van Gorcums historie schetste.

tentoongesteld.
mammoetbeen

Een receptie in de museumtuin, waar het glas geheven
werd en een koud buffet in het Sint Niklase ., beslo
ten deze opening. De tentoonstelling, die een maand
duurde, ca 500 bezoekers trok en voor een bedrag van
.f 20.000 verzekerd was, was als volgt opgebouwd: in
het midden een �aquette van de stad anno 1600, langs
de wand werd de ontwikkeling van de woongemeenschap
Gorinchem door middel van kaarten, prenten en lucht
foto's geschetst.
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Er werd aandacht besteed aan Gorkums industrie en er
was een informatie/propagandastandje ingericht�
Rest nog te vermelden dat deze tentoonstelling zonder
de medewerking van de heer H.F. van Peer en de histo
rische vereniging 11 0ud Gorcum" nooit tot zo'n succes
zou zijn geworden.

Aktiviteiten

In 1971 kwam het aktiviteitenpatroon, wat betreft le
zingen en excursies tot stand. Zo werden_ ��n excur
sie (Rotterdam), een aantal lezingen (G.c. van Nieu
wenhuizen over de Dordogne en Rome, Bob Nater over
pijpekoppen, Bert Stamkót ovér Gorinchem en haar mo
numenten), een film over Nubië 1 64 en twee propagan
daavonden (in de Christelijke- en de Rijksscholenge
meenschap) georganiseerd.
De in 1970 begonnen aanleg van een verzamling boeken
en het vergaren van geschiedkundige wetenswaardighe- ..
den van de streek ten behoeve van het archief, werden
in dit jaar regelmatig aangevuld. De in het.1,•en ge
roepen fotocommissie legde de monumenten van de streek
vast op de gevoelige plaat.

Kont akten

Met de vereliiging "Jonge Historici" te Alblass�tidam
(via de heer van de Beemt van het R.o;B.) werdén con
tacten gelegd. We waren getuige van �e opri6hting van
het streekhistorisch Centrumi onze vereniging vaardig
de de heer van Nieuwenhuizen af voor het dagelijks
bestuur van deze stichting. Voorts mochten we op 26
september de afdeling Utrecht ontvangen en rondlei
den. Pogingen om in Sint-Niklaas contacten te leggen
faalden.

•
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Op organisatorisch gebied werd dit het beste jaar tot
dusverre. Dat resultaat was niet in de laatste plaats
t� danken aan het bestuur dat op de;ledenvergadering
van 18 december 1971 werd gekozen: voorzitter, Claas
van Kuilenburg, organisatie-secretaris, Wim Voogt,
geschiedkundig secretaris, Bert Stamkot, penningmees
teresse, Joke van den Berg (op 1 september 1972 door
Henri Vers6hoor opgevolgd). Kenierken voor 1972 waren
de ledengroei, de uitbouw van Scriptum Caspingium en
vooral de archeologische werkzaamheden in Woudrichem.
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Naar aanleiding van een krantebericht in het Nieuuws
blad over de plannen van de werkgroep herstel stads
wallen Woudrichem met betrekking tot.het opgraven van
de fundamenten van de 1945 door de Duitsers opgebla
zen ·molen 11 Nooi tgedagt'I heeft de commissie werkgroep
b-ui tenonderzoek (CWBO) contact gezocht met een van d_e
leden-van de werkgroep herstel stadswallen. pastoor
Groothuizen. Het resultaat van alle voorbereidende be
. de werk
sprekingen was t dat wij met steun van genoem
groep en de gemeent� Woudrichem op 2 september met on
ze werkzaamheden konden aanvangen. Officieel werd de
eerste spade een week later in de grond gestoken door
de burgemeester van Woudrichem dhr. Voster. Na een pe
riode van hard werken, onder andere tijdens het in
bktober gehouden herfstkamp vo6r de leden van de afde
lingen uorinchem en Hotterdam, waren-de fundamenten
voldoende uit�ediept om opgemeten en kaart georacht te
wo�den. De resultaten van ons onderzoek werden in een
rapport vastgelegd en aan de gemeente Woudrichem over
handigd.

Vernieuwde S.C.

Rolf van Acquoy was tot nieuwe hoofdredakteur benoemd
en had zich tot taak gesteld SC regelmatig te laten
sc�IPTUM
verschijnen en de lay-out te verbeteren. Hij en zijn
keu• van medewerkers zijn in deze opzet geslaagd. In
totaal 124 pagina's, waarvan de se-special (nummer 5)
over "van Arkel en Gorinchem" alleen al 40 pagina's
.
·besloeg. Deze special was voor f 1,50 in de boekhandels te koop en binnen een mum van tijd uitverkocht.·
(ASf>INCilUM
......___
. eindre_dak
_ _tie was van mr. J .w. Groesbeek, rnedewer-D e
n
er
ware
:. H.�F •.van Peer (sterke verhalen), Bert
�
(���r- _·•· · k s
� --�-:,-ijf
(,,�--·N
_
___
Stamkot
(de
burc�ten der Arkels), Rolf van Acquoy,
J...
_
_
•
_
__ ._: �
----����:::-....--:-:-�- -:· Bo.b Nater en Douwe de Vries (geschiedenis der Arkels).

,l t· JilJ:"

P. P. 's

Ook het aantai lezingen, excursies en praatavonden on
dergingen een uitbreiding. Excursies werden georgani
seerd naar:·werker_dam (tentoonstelling 550 jaar Bies
bos), Leiden (samen met de afdeling Rotterdam naar het
Rijksmuseum van Oudheden en het gemeentearchief), Rot
terdam (gekostumeerd bal, Delftshaven), Dordrecht
(tentoonstelling 400 jaar Staten-Generaal) en Utrecht.

--------------------- 8

i(

,-;

"

..

.;, :

\·'·--

\

De Pesthuys Praatavonden, discussiegewijze behandeling
van ten bepaald thema, werden geïntroduceerd. Er werd
gesproken over: de derde wereld (samen met de wereld
winkel Gorinchem), geloof, kunst en bijgeloof (op vrij
dag de dertiende).
Lezingen werden gehouden door mevrouw Wiegerama, con
servatrice van de Egyptische afdeling van het Rijks
museum van Oudheden te Leiden, H.A. de Kok over de
klokbekercultuur bij Molenaarsgraaf en dr. Egberts
over Woudrichem (tijdens het opgravinskamp).
Dat het Peathuys in 1972 uitzonderlijk goed draaide
bleek ondermeer uit de door de Pesthuyscommissie ge
organiseerde avonden, zoals de Nieuwjaarsinstuif, fon
due- en Indiaavond.
Propaganda-avonden werden ditmaal in de Rijksscholen
gemeenschap en op het Gymnasium gehouden.

R.0.B. & A.W. N.

Ër W-erden goec:ie contancten aangeknoopt met de afdeling
Rotterdam. Na ons bezoek aan Rotterdam van 2 tot en
met 4 juni, waar we het Historisch Museum, Delftsha
ven. en het gekostumeerde bal bezochten, kregen wij op
23 en 24 september de Rotterdammers op bezoek. Na het
bezoek aan one Woudrichemse projekt raakten met name
Wim Voogt en Kees Hartman dermate enthousiast, dat
een vierdaags herfstkamp te Woudrichem hieruit voort�
vloeide. Met het arsenaal als verblijfplaats en de
opgraving, een kaasfondue, meerdere lezingen en een
rondrit door het Land van Heusden en.Altena als akti
viteiten, kon worden teruggezien op een bijzonder ge
slaagd samenwerkingsprojekt.
Verder vond overleg plaats met de heren van de Beemt
(R.O.B.), de Kok (A.W.N.) en drs. Louwe Looijmans
(Rijksmuseum van Oudheden te Leiden) en de aktiegroep
Binnenstad en de Stichting Uiterwaardenpark (over de
toekomst van Gorkums binnenstad).

1973

Dit jaar betekende qua ledenbestand en aktiviteiten
pakket een continuering van 1972. Een aktief ja•r,
waar het op de_algemene ledenvergadering van 9 decem
ber 1972 gekozen afdelingsbesttiur debet aan was.
Dit bestuur telde enige nieuwe gezichten: Inge Evers
(voorzitster), Mariitte Vossen (algemeen secretaresse),
en Luuk de Bok (organisatie secretaris), naast de oud
gedienden: Bert Stamkot (geschiedkundig secretaris) 1
en Henri Verschoor (penningmeester). Daarnaast werd
ook de hoofdredakteur van se, Rolf van Acquoy, binnen
het bestuur gebracht. Mariëtte Vossen bedankte in au
gustus om studieredenen en werd door Klaas de Boer
opgevolgd. 1973 stond in het teken �an de perfectio
nering van s.c. en de opgraving op de Langendijk •

rm

___________________________ 9
. Opgraving

In 1971 wa.s het, op de monumentenlijst staande, in oor
sprong middeleeuwse, pand Langendijk 71 afgebrand.
Toen de eigenaar, de heer H. van Kapel, nieuwbouwplan
nen ontwikkelde hebben wij onze diensten aangeboden.
Deze behelsden een onderzoek naar de toestand waarin
de nog aanwezige fundamenten zich bevonden.
Op 26 mei kon het werk een aanvang nemen. Gedurende de
zomer en het najaar van 1973 werd er door ons gewerkt
en konden vele tonnen aarde en puin afgevoerd worden.
Daarnaast werden interessante vondsten gedaan, zoals
een twaalftal oudhollandse tegels en kon, mede door
het bezoek van de provinciaàl archeoloog drs. Sarfatij
op 28 juni, de structuur en ouderdom der fundamenten
ongeveer worden bepaald. Zo bleek de-omschrijving mid
del�euws op de monumentenlijst onjuist, maar waren er
wel middeleeuwse fundamenten van eenouder huis aanwijs
baa�. Van de werkzaamheden ii een diaserie gemaakt,
een rapport over de werkzaamheden is niet samengesteld.
In de herfstvakantie werd het tweede Goreumse NJBG
kamp gehouden, waarin de opgraving centraal stond�
Voorts kon er in verband met de gunstige ligging van
het projekt aan de drukste Gorcumse winkelpromenade
veel propaganda voor de NJBG gemaakt worden.

B�C.

Onder de bezi�lend� leiding van Rolf.van Acquoy en
door vele medewerkers, bereikte s.c. door het gebruik
van élektronische stencils een hoge graad van perfec
tie. Het blad verscheen 6 maal met in totaal 112 pagi
na's. Er werden on der andere artikelen gepubliceerd
van: de heer A.J. Busch over de kerken "In Abrahams
Schoor 11 en "de Heilige Geest Kapel. drs. L.P. Louwe
Kooijmans over het dorpskernenonderzoek in de Alblas
serwaard en de heer M.D. van Kekem over de molens in
Gorinchem.
Helaas kon het script voor de se-special over 11 de indu
strialisatie van Gorinchem" niet gepubliceerd worden.

Pompeji

De gebruikelijke aktiviteiten werden georganiseerdr
a. excursies, naar Nieuw-Lekkerland (tentoonstelling
over de geschiedenis van die plaats), een kerkentocht
door de Alblasserwaard en Vijfherenlanden onder·lei
ding van Geert van Nieuwenhuizen, een rondleiding door
het Gorcumse gemeentearchief en een excursie naarde
Pompeji tentoonstelling in Den Haag.
b. lezingen werden gehouden door H.F. van Peer over
de mens in Gorinchem, dr. L.P. Lauwe Kooijmans over
het dorpskernenonderzoek, G.C. van Nieuwenhuizen over
Florence, de heer•van der Sluis over het restaureren

..
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van oude gebouwen, de heer Verha.gen over de Alblasser
waard en de ruilverkaveling, ·de heer H.A. de Kok tij
dens he� NJBG-kamp over de opgravingen bij Molenaars
graaf en de heer Klaas de Boer over Pompeji.
c. pesthuyapraatavonden gingen over het Submarine Ar
cheologisch Onderzoek (S.A.Q.) en de "erotiek door de
eeuwen heen' 1 • •
PHC-leden:
Bob Nater,
Inge Evers,
Henri Verschoor
en Nico (Mom
fer)Overheul
gedurende het
jaar 1973.
d. De aktieve PHC (Pesthuyscommissie) organiseerde,
naast de traditionele nieuwjaarsinstuif en het examen
feest; een F�anse- en Tj�chische avond, een kien-,
pannekoeken/disco- en sat&avond.·

Inspraak

Op 27 maart hegon de inspraakprocedure betreffende het
structuurplan van Gorinchem. De NJBG was hierbij ver
tegenwoordigd in gespreksgroep 4. Met de VOBOV (Ver•
eniging voor Oudheidkundig Bodemonderzóek in Oost
Vlaanderen) uit België werd op 13 oktober een bespre
king gevoerd aangaande verdere contacten. Met de·fo
tovereniging 0 Studoka 11 werd dooreen lezing op 19 ok
tober een g0ede relatie aangeknoopt. Samen met de aK
tiegroep binnènstad werd een onderzoek ingesteld naar
ae toestand va.n het Ziekengasthuis in de Haarstraat�

N.J.B.G.

Voor onze afdeling was dit jaar ook op landelijk ge
bied belangrijk. Wij leverden immers twee hoofdbe
st�ursleden in de personen van Wim Voegt als kampse
cret�ris en Claas van Kuilenburg als hoofdredakteur
van Fibula.
Op 7 juli konden we de deelnemers van het NJBG-kamp
Loevest�in begroeten, die onder and�re aan ons pro
je)itt op de._Langendijk meewerkten.Aa,n ons eigen herfst
kamp name� NJBGleden uit aile delen van het land deel •

•
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Als verenigingsjaar betekende het·een teruggang, er
was sprake van een licht.ledenverlies, s.c. verscheen
slechts driemaal hetgeen een verdwijnen van het abon
nementenbestand tot gevolg had en het aktiviteiten
pakket kwam vooral na de zom.erva.kantie op een laag
pitje te staan. De oorzaak werd in de Klephoorn van
s.c. 3 geschetst: dienstplicht en studie van de be
stuursleden. Toch zijn er voor de zomervakantie vol
doende aktivit'eiten georganiseerd en konden er daar
naast een redelijke hoeveelheid aktiviteiten en ini
tiatieven ondernomen c.q. gesteund ,worden. Het be
stuur dat op de ledenvergadering van 22 december 1973
. werd gekozen, was als volgt samengesteld: voorzitter
Bert Stamkot, algemeensecretaresse Astrid de Haan,
geschiedk� :. secretaris Klaas de Boer, penningmeester
Henri Verschoor t. hoofdredakteur Rolf van Acquoy
en organisatie secretaris Jan van Moorsel.
Per:1 oktober was Luuk de Bok bereid, Jan van Moorsel
als .o.s. te vervangen.

Candy-S.C.?
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Zoals hierboven vermeld, verscheen SC dit jaar slechts
3 .maal (totaai 42 pagina's) waarvan de eerste twee in
candy-formaat. Het lag in de bedoeling om SC,terug te
schroeven tot een bescheiden mededelingenblad, daar
naast zou, in samenwerking met a�dere gelijkgerichte
verenigingen en instellingen, een streekhistorisch
blad 11 Merewade11 in het leven geroepen worden.Helaas
zag het Streekhistorisch Gentrum dit als een concur
rent voor haar uitgave "Onze Streekhistorie'; waardoor
realisatie van deze,plannen zo niet onmogelijk, dan
toch wel eindeloos vertraagd werden. 1974 was voor
SC en de grootse plannen van de .hoofdredakteur een
somber jaar.

Voorouders

Op de ledenvergader{ng werd besloten tot het instel
len van een-genealogische werkgroep, die er in slaag
de· documen.tatie op.dit gebied te verzamelen. Verder
werd een museum-commissie in.het leven geroepen, die
een poging deed het onderzoek-voor het stichten en
onderbrengen van een stedelijk museum te bevorderen�
Ze deed dat door middel van een discussiestuk, dat
ruime aandacht van de plaatselijke.persien gelijkge- ·
richte verenigingen mocht ontvangen" De discussie en
het onderzoek werd later overgenomen doo� di histori
sche sektie van de culturele raad (zie ook contacten).
Op verzoek van Culturele Zaken ·werd een rapport opge
steld over.de historische achtergronden en het histo
risch belang van een aantal huisjes aan de Spaarpot
steeg.
Op 25 mei werd eein bezoek gebracht aan het Ziekengaat
·huis, in,het gezelschap van ir. Oosting, die Een ver
slag schreef over de bouwkundige toestand.
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Georganiseerd werden:

a. excursies. Samen met 1 0ud Gorcum• gingen we öp be
zoek in Dordrecht, we waren de gast van de afdeling
Rotterdam en samen met de afdeling Utrecht gingen en
kele leden naar Keulen.
b. lezingen. De heer Vogel hield een kunsthistorische
verhandeling, dr. L.P. Louwe Kooijmans vertelde over
zijn toen op handen zijnde opgraving in Molenaarsgraaf
en de heer G.c. van Nieuwenhuizen prolongeerde zijn
lezing over 11 Florence en de Medici".
c. pesthuyspraatavonden. Er werd gediscussieerd over
het Humanisme, na een inleiding van mevr. Sternheim,
het geloof door de eeuwen heen onder leiding van de
heer Kuiper en over de discussienota van het museum.
Wim Voegt gaf ons tensloote enig inzicht in het ge
beuren van de sektie historie van de· Culturele Raad.
d. de P.H.C. In het gerenoveerde Pesthuys, dat hero
pen� werd op 16 februari organiseerde de Pesthuyscom
missie de volgende aktiviteiten: nieuwjaarsinstuif, ·
Hongaarse- en Japanse avond, bingo en filmavond en
het examenfeest.
_ ,
Voo� het eerst werd er een opei �ag gehouden op 7 sep
tember, die een overweldigend sucçes had. Uit propa
gandistisch oogpunt waren dé ron_dreizende tentoonstel
lingen over de Russische revolutie en de Eiffeltoren
op de scholen aantrekkelijk. Er· werden propagandaavon
den gehouden .(Gymnasium) en hadden we een stand op het
door de OF-productions geor'ganiseerde strandfeest.

VOBOV

De betrekkingen met de VOBOB uit-sint-Niklaas werden
verstevigd. Zij war�n yan 19 tot 22 april onze ga�te�.
Na een ontvangst op het gemeentehuis cl.oor het co1.lege
van B en W volgde een aantal aktiviteiten, zoals een
excursie naar Loevestein en Woudrichem, een rondlei
ding door Gorinchem en het bijwonen �an een jazzcon
cert in de Kolfbaan. Helaas kon. ondanks onze pogin.
gen, geen tegenbezoek worden afgel.egd.
r:n·h�t kader van het Symposium 1974.verleende d,e NJBG
- ook haar medewerking. De coritacten met "Oud Gorcum'.'
en _de aktiegroep Binnenstad werden verstevigd.
Toen in het ·najaaf de sektie historie, als onderdeel
van de Culturele Raad, werd ingesteld, leverde ook de
NJBG (naast 11 0ud·Gorcum11 en het Klàasiek Verbond) haar
bijdrage. Wim Voogt werd namens de sektie afgevaardigd
in de Culturele Raad.

Hoofd Bond

Op het vijftiende NJBG Congres te A�nhem was onze af
deling de organisator van de gebruikelijke disco-avond
(swinging 11 Luke tt). Op dit Congres werden een aantal
prominente leden ift landelijke functies benoemd:

fit}
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Henri Verschoor (kampkas), Bert Stamkot (kampmateriaal),
Klaas de Boer (assistent publiciteit), Claas van Kui
lenburg, Wim Voogt en Rolf van Acquoy (redactie Fibu
la) en Wim Voogt (directeur van de stichting NJBG).

De problemen die in vorige jaren aan het licht kwamen,
openbaarden zich dit jaar in volle omvang: het vertrek
van vele aktivelingen uit de stad en een wat trage
start, om begrijpelijke redenen, van de nieuwe be
stuursleden. Henk Hovenkamp vertrok ook nog uit de om
geving, maar gelukkig kregen we weer versterking van
Bram van Genderen, zodat het bestuur er als volgt kwam
uit te zien: Wim Voogt voorzitter, Bram van Genderen
secretaris, Rolf van Acquoy penningmeester, Ruurd van
Donkelaar geschiedkundig secretaris, Henk Hovenkamp
hoofdredakteur en Klaas de Boer als gewoon bestuurslid.

s.c.

se verscheen..drie maal met in totaal 56 pagina's.
Hoewel de nieuwe hoofdredakteur nog niet veel ervaring
had, slaagde hij erin met zijn medewerkers van se een
acceptabel geheel te maken, onder andere door gebruik
te maken van vele illustraties. De inhoud was ook bij
zonder gevarieerd en lezenswaardig.
Loevestein

Er waren twee hoofdaktiviteiten; een tentoonstelling
op Slot Loevestein door Jaap Wisse en Henk Hovenkamp
met zorg ingericht en die zo'n 25.000 (!!) bezoekers
trok en de Lustrumaktiviteiten.
Bovendien waren er kleinere aktiviteiten, zoals een
excursie naar Mechelen samen met de afdeling Utrecht,
een lezing van de heer Sarfatij, een praatavond en
een fietstocht door het Land van Heusden en Altena.

M'75

Achter de schermen werddruk gewerkt in de sektie His
torie. Het hieruit geformeerde comitee M'75 organi
seerde: een cursus rondleider door de heer H.F. van
Peer, een fototentoonstelling same� met de fotovereni
gigg 11 Studoka", een boekje· over de monumentenlijst
van Gorinchem vand è stadsarchivaris A.J. Busch en een
folder over Gorinchem. In al deze zaken hadden NJBGers
een bel angrijke inbreng.
Onze akties voor het behoud van het Ziekengasthuis
gedurende 1974, resulteerden dit jaar in een plaatsing
op de voorlopige monumentelijst van dit pand. Een mooi
resultaat voor on;,e inspanningen.
Tenslotte namen een viertal NJBGers-Gorinchem deel aan
de reis naar Carthago.
1
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Uit het hiervoor gegeven overzicht blijkt dat de
NJBG-Gorinchem in haar vijfjarig bestaan veel heeft
bewerktstelligd en dat zij in haar korte bestaan een
plaats heeft· ingenomen onder de aktieve gorcumse
verenigingen en afdelingen van de NJBG.
Bij het uitbrengen van dit boekje hopen de bestuurs
leden, die vanwege hun leeftijd en/of studie het be
stuur met ingang van 1976 gaan verlaten,dat het jon
ge nieuwe bestuur 1976 erin zal slagen om de dalende
teridens in het aktiviteitenpatroon van afdeling
Gorinchem en omstreken te doorbll'ken. De scheidende
bestuursleden hebben de laatste twee jaar zich meer
gericht op aktiviteiten, die de hel�'gemeenschap Go
rinchem ten goede komen (ziekengasthuis, sektie his
torie etc.), waardoor zij de aktiviteiten voor de
leden.enigszins hebben verwaarl6osd. Hier ligt een
taak voor het nieuwe bestuur. Het huidige bestuur
wenst haar opvolgers veel succes bij deze taak.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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BESTUURDERS:
1970

1971

Afdelingsbestuur:
voorzitter.
secretaris/penningmeester:
archief

Claas van Kuilenburg
Ralf van Acquoy
Bert Stamkot

Afdelingsbestuur:
voorzitter
secretaris
penningmeester
geschiedkundig secretaris:
hoofdredakteur ( •.• )

Claas van Kuilenburg
Rolf van Acquoy
Bob Nater
Bert Stamkot
Teo Cornet

· Fotocommissie:
Bob Nater, Bert Stamkot, \vim Voogt en Douwe de Vries
Kascommissie :
voorzitter, Geert van Nieuwenhuizen; lid, Jop Los
Werkgroep Sint Niklaas:
Michiel Clerkx, Teo Cornet, Astrid de Haan, Claas van
Kuilenburg, Albert Meulstêe, Bert Stamkot en Wim Voogt

1972

Afdelingsbestuur:
voorzitter
Claas van Kuilenburg
algemeen secretaris
Klaas de Boer
organisatie secretaris
Wim Voogt
geschiedkundig secretaris: Bert 8tamkot
p~nningmeester
Joke van den Berg/Henri Verschoor
hoofdredakteur ( ..•.• )
Rolf van Acquoy
Hen'ri volgde in september Joke als penningmeester op
Kascommissie:
voorzitter, Geert van Nieuwenhuizen; lid, Bob Nater
Statuten commissie:
Claas van Kuilenburg en Wim Voogt
Commissie Werkgroep Buitenonderzoek:
voorzitter, Klaas de Boer; secreta~is, Luuk de Bok;
leden: Rolf van Acquoy, Bert Stamkot, Frits Ton (vanaf
september Hans Vossen) .en Henri Verschoor

1973

Afdelingsbestuur:
voorzitster
algemeen secretaris/esse
organisatie s~cretaris
geschiedkundig s~cretaris:
penningmeester
hoofdredakteur

Inge Evers
Marîëtte Vossen/Klaas de Hoer
Luuk de Bok
Bert Stamkot
Henri Verschoor
Rolf van Acquoy

Kascommissie:
voorzitter, Geert v.a-n Nieuwenhuizen; lid, Jop Los
(tot februari) daarna Jan van Moorsel
Statutencommissie:
Claas van Kuilenburg en Wim Voogt

(J~
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Commissie Werkgroep Buitenonderzoek:
voorzitter, Klaas de Boer; secretaris, Bert Stamkot;
leden: Rolf van Acquoy, Bram van Genderen, Hans Vossen
en Douwe de Vries
Pesthuyscommissie:
voorzitter, Bob Nater; secretaresse, Marijke Hettman
(tot maart); leden: Inge Evers, Nico Overheul (als
Pesthuyssloof) en Henri Verschoor
li'otocommissie:
Rolf van Acquoy, Maurits van der Graaff, Bert Stamkot
en Hans Vossen
Museumcommissie:
Holf van Acquoy, Klaas de Boer en Bert Stamkot

1974 Afdelingsbestuur:
voorzitter
algemeen secretaresse
organisatie secretaris
:
geschiedkundig secretaris:
penningmeester
hoofdredakteur

Bert Stamkot
Astrid de Haan
Jan van Moorsel/Luuk de Bok
Klaas de Boer
Henri Verschoor
Rolf van Acquoy

Kascommissie:
voorzitter, Geert van Nieuwenhuizen; lid, Frits Ton
Fotocommissie:
Rolf van Acquew, Bert Stamkot en Hans Vossen
Propa~andacommissie:
Klaas en Ine de ,Boer
Museumcommissie:
Rolf van Acquoy, Bert Stamkot, Klaas de Boer e~ Wim
Voegt
Commissie Werkgroep Buitenonderzoek:
voor~itter, Klaas de Hoer (tot augustus) Luuk de Bok;
secretaris, Luuk de Bok; leden: Bram van Genderen, Rini
de Ruiter en Hans Vossen
Pesthuyscommissie:
Inge Evers, Kees Steers en Bob Nater

1975 Afdelingsbestuur:

voorzittér
algemeen secretaris
geschiedkundig s~c~etaris:
penningmeester
hoofdredakteur
lid

Henri Verschoor/Wim Voogt
Wim Voogt/Klaas de Boer/
Bram van Genderen
Klaas de Boer/Ruurd v.Donkelaar
Rolf van Acquoy
Henk Hovenkamp
Ruurd van Donkelaar/Klaas de
Boer

Kascommissie:
•
voorzitter, Geert van Nieuwenhuizen; lid, Frits Ton
Commissie Werkgroep Buitenonderzoek:
voorzitter, Henk Hovenkamp; secretaris, Ruurd van Donkelaar.

