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Voorwoord 

Na twee jaar voorzitterschap heeft 
C/aas het stokje overgegeven aan 
Bert, waarna Inge tot voorzitter 
kon worden benoemd en met een 
antieke hamer leiding kon gaan 
geven. De visnetten op de achter
grond waren zeker niet als enige 
getuige daar in het Pesthuys. 

Soms heb je dat: er komt een oude foto 
tevoorschijn uit een boek dat je jaren 
geleden voor het laatst las of je vindt op 
zolder een brief waarvan je het bestaan 
niet meer kende. Op zo'n moment word 
je onwillekeurig teruggevoerd naar de tijd 
waarin je ze voor het eerst in handen had. 
Zo'n ervaring had ik toen Bert Stamkot mij 
in de vroege zomer van 2020 belde en mij 
vroeg of ik me realiseerde dat de NJBG-af
deling Gorinchem e.o. vijftig jaar geleden 
werd opgericht. Eerlijk gezegd had ik daar 
geen moment bij stilgestaan, maar het 
kostte weinig moeite talloze herinneringen 
op te halen. 

Wij waren als bestuurders van het 
eerste uur het er snel over eens, dat 
hier aandacht aan geschonken moest 
worden. Onze kompanen van weleer, 
Klaas de Boer, Astrid Lorjé-de Haan en 
Wim Voogt, sloten gelijk aan, alsof de 
halve eeuw die verstreken was sinds wij 
ons laatste overleg hadden niet bestond. 
Plannen werden gemaakt voor een reünie, 
een publicatie, een tentoonstelling, een 
lezing en wat niet al. Toen het echter tot 
uitvoering moest komen, werden wij - hoe 
toepasselijk voor een historische vereniging 
- ingehaald door de tijd. Een pandemie 
smoorde onze initiatieven of schoof ze in 
ieder geval op de lange baan. 

Een publicatie betreffende deze inmiddels 
teloorgegane afdeling konden wij, of liever 
gezegd móésten wij, wel ter hand nemen. 
Moesten, omdat wij menen aan onze stand 
verplicht te zijn de geschiedenis van deze 
vereniging vast te leggen. Een historische 
vereniging die zijn eigen verleden niet 
boekstaaft is natuurlijk geen knip voor de 
neus waard! 

Ook het belang van de NJBG-afdeling 
Gorinchem e.o. voor het bestuderen van 
het lokale verleden en de initiatieven die 
genomen werden die van maatschappelijk 
belang waren, rechtvaardigt een publicatie. 
Temeer, daar de genomen initiatieven 
op hun beurt ook weer leidden tot 
activiteiten van anderen die medebepalend 
werden voor het ontsluiten, bewaren en 
toegankelijk maken van Gorcums historie. 

Deze publicatie getuigt daarvan in een 
aantal artikelen, persoonlijke impressies 
en beeldmateriaal. Het is daarmee een 
tijdsdocument dat hopelijk menigeen zal 
doen glimlachen bij de herinnering aan wat 
was en wat bijdroeg aan het Gorinchem en 
zijn omgeving zoals wij die nu ervaren. 

Claas van Kuilenburg, initiatiefnemer NJBG
afdeling Gorinchem e.o. 
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Interview met Geert van Nieuwenhuizen 

Natuurlijk wil ik meewerken aan het 
interview, temeer daar ik aan de wieg 
van de NJBG-afdeling Gorinchem e.o. heb 
gestaan. Vraag maar aan Bert Stamkot. Na 
al die jaren kan ik mij een aantal dingen 
niet meer zo goed herinneren, maar ik zal 
proberen zo goed mogelijk de vragen te 
beantwoorden. 

Pose met Geert van 
Nieuwenhuizen en Frits Ton 
tijdens de ledenvergadering op 
22 december 1973. 

Ik ben lid geworden van de - toen nog 
zeer jonge - NJBG, omdat op mijn 
school, het Gymnasium Camphusianum, 
een folder en een exemplaar van het 
verenigingstijdschrift Fibula van de 
NJBG lag op de leestafel. Aangezien ik 
altijd al bezig was met geschiedenis, ben 
ik er toen, circa 1963, lid van geworden. 
Wanneer de afdeling Gorinchem nu precies 
is opgericht weet ik niet meer, ook niet 
hoe ik met de belangstellenden van toen in 
aanraking kwam - hier schiet het geheugen 
tekort. 

Na mijn gymnasiumtijd ben ik geschiedenis 
en kunstgeschiedenis gaan studeren in 
Utrecht, dat was ik toch al van plan; 
geschiedenis is mijn passie; wat ik leerde 
bij de NJBG was (zie verderop) meer de 
bestuurlijke kant en de jaarcongressen; 
daar ging het soms heftig aan toe, met 
name m.b.t. de koers van de NJBG 
en de onderwijsdoelstellingen; ook de 
interpretatie van de geschiedenis was soms 
een heikel punt: van links tot rechts in het 
politieke spectrum had men een mening, 
en dat botste nogal eens, zeker in die jaren 
zestig. 

Na het afstuderen heb ik eerst gewerkt 
op het Interuniversitair Instituut in 
Florence voor onderzoek; na terugkeer 
in Nederland werd ik in 1977 docent aan 
het Marnix Gymnasium te Rotterdam, 
waar ik nooit meer ben weggegaan; het 
beviel mij er uitstekend en ik kon er mijn 
'hobby' uitleven. Het was toen een kleine 
school: 275 leerlingen, die heel langzaam 
uitgroeide, ieder jaar een tiental leerlingen 
erbij, dus dat was te overzien. 

Vriendschappen met andere leden heb 
ik niet echt onderhouden en zoals ik al 
stelde: de bestuurlijke kant trok mij het 
meest. Wat ik nog wil vertellen is, dat mijn 
band met Gorinchem niet alleen komt door 
het gymnasium, maar ook omdat mijn 
voorouders, de familie Boonzajer, er in de 
eind achttiende en de gehele negentiende 
eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld: 
zie Merewade en het grote boek Tien 
eeuwen Gorinchem. 

Ter gelegenheid van de restauratie van de door 
de familie Boonzajer aan de (toen) Nederlands 
Hervormde Kerk geschonken bijbels sprak op 
7 juni 2013 in die Grote Kerk nazaat Geert van 
Nieuwenhuizen namens de familie. 

Dit was het. Mocht er belangstelling 
bestaan over het laatste, dan kan ik de 
toespraak, die ik enkele jaren geleden in de 
Grote Kerk hield, graag toesturen. 

Met vriendelijke groet, 
Geert van Nieuwenhuizen. 
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De oprichting van de afdeling 

In 1966 kwam ik vanaf Curaçao te wonen 
op het Kerkeind op de grens van Arkel en 
Gorinchem. Mijn vader had op de Antillen in 
het onderwijs gewerkt en met nog enkele 
jaren te gaan voor zijn pensioen was het 
gezin teruggekeerd naar Holland. Hoewel 
opgegroeid in een Nederlandstalig gezin 
in een dito omgeving was dit voor mij 
als twaalfjarige uiteraard een ingrijpende 
ervaring. 

Om de 'inburgering' te ondersteunen 
bedacht mijn moeder dat het wel goed zou 
zijn als ik lid werd van de NJBG. Zij had 
een advertentie van die club gezien in het 
historische tijdschrift Spiegel Historiael 
en mijn toen al aanwezige interesse voor 
geschiedenis kennende, leek haar dat wel 
wat. Daar had ze gelijk in, hoewel het een 
paar jaar duurde voordat ik ten volle mee 
kon doen aan de bondsactiviteiten. 

Die Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering 
van de Geschiedenis, opgericht in 1958, 
was een vereniging van, voor en door 
jongeren. De doelgroep bestond uit 
middelbare scholieren en studenten. Er 
werden tal van activiteiten georganiseerd, 
waaronder binnen- en buitenlandse reizen 
en opgravingskampen. Verbindend element 
was het bondsblad Fibula. 

De jonge Claas tijdens een landelijk NJBG-kamp 
binnen de ringwal van Oost-Souburg. 

Vooral de kampen vielen in de smaak. 
Je leerde daar veel leden kennen uit 
alle hoeken en gaten van het land. Er 
ontstonden vriendschappen en niet zelden 
sprak men af elkaar bij een volgend kamp 
weer op te zoeken. Of bij het komend 
congres! De kampen waren zeer aan 
mij besteed, maar wat een congres was 
had ik geen idee van. Kennelijk was het 
heel belangrijk, interessant en een goede 
gelegenheid om bij te praten. 

Het NJBG-congres 1971 met links aan de wand, 
boven Claas, propaganda van de afdeling en 
uiterst rechts, achter de bestuurstafel, zit 
Marina Brito de Campos. 

Althans dat laatste was niets te veel 
gezegd. Het eerste wat opviel was, dat 
het er overdreven formeel aan toeging. 
Men diende keurig geformuleerd moties 
in, sprak via de voorzitter, die schorste 
de vergadering om een belangstellende 
historicus of erelid welkom te heten om 
vervolgens gelijk weer te heropenen, 
enzovoort. Heel leerzaam, ik heb daar veel 
van opgestoken. Het tweede dat mij opviel, 
was dat als het op stemmen aankwam, ik 
niets te zeggen had. Ook daar heb ik later 
veel aan gehad; mijd vergaderingen waar 
je niets te zeggen hebt. 

Men legde mij uit, dat je stemrecht had als 
je een afdeling vertegenwoordigde. Een 
afdeling kon bestaan, als er in een plaats 
tien leden waren die zich verenigden. 
Dat stelde mij teleur, want Gorinchem 
had geen tien leden. Het kwartje viel 
pas, toen mijn vader op verzoek van één 
van zijn leerlingen informeerde naar 'die 
geschiedenisclub van jou'. Zodoende werd 
Bob Nater het tweede lid in Gorinchem. 
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Dat was het sein om op zoek te gaan en 
te zien of er meer latente belangstelling 
was. Eerst maar eens in de vriendenkring 
gevraagd en zo kwam het balletje aan het 
rollen. Op 20 augustus 1970 waren we met 
z'n vijven - naast mij: Rolf, Wim, Bert en 
Bob (?) - bij elkaar om ons te vermaken 
in het zwembad en daar viel het besluit 
om een poging te wagen een afdeling op 
te richten. Een paar van ons deden de 
suggestie contact te zoeken met een stuk 
of wat leeftijdsgenoten die bezig waren met 
een bandrecorderclub genaamd SAH. 
Dat stond voor 'Stichting' Amateur 
Hoorspelen. Die waren wat op dood 'spoor' 
geraakt, hadden moeite structuur te geven 
aan hun activiteiten. 

Het voordeel van een NJBG-afdeling was, 
dat die gelijk structuur en activiteiten kon 
bieden die vanuit de landelijke vereniging 
georganiseerd werden. Bovendien kon 
geprofiteerd worden van de kennis en 
knowhow die bij andere afdelingen 
aanwezig was. Uiteraard maakten we 
daar naderhand dankbaar gebruik van. De 
leden van de SAH waren snel overtuigd 
en wilden zich inzetten voor en toetreden 
tot de NJBG. Onder hen was ook Wim 
Voogt, die zich al snel tot een van de 
leidende bestuursleden zou ontwikkelen 
en mede-Havist Theo Cornet, onze 
eerste hoofdredacteur. De SAH had een 
verenigingsruimte in de Vogelensangsteeg 
waar wij onze vergaderingen konden 
houden om een plan de campagne te 
maken. 

Beeld van de SAH met v.l.n.r. 
Bert, Paul Blauw en Wim. De twee 
barkrukken kwamen van dansschool 
De Swart en hebben, samen met de 
koelkast, nog lang dienst gedaan in het 
Pesthuys. 

PrOpàiàödá-avond 
•Jonge historici 

Allereerst moesten we meer leden zien 
te krijgen. Daartoe werden propaganda
avonden georganiseerd op de middelbare 
scholen. Na verkregen toestemming van 
de directie - vaak op voorspraak van de 
geschiedenisleraar - werd overdag in de 
aula een stand ingericht met wervend 
materiaal en werden zoveel mogelijk 
scholieren persoonlijk aangesproken. 
Uiteraard werd ook de lokale pers 
geïnformeerd. Voordat we begonnen 
verzuimden we niet contact te zoeken met 
wethouder De Ronde, tevens ook leraar 
van de RSG. Hij kon ons voorzien van een 
startsubsidie. Dat was zeer welkom, want 
al waren de aanloopkosten gering, een 
verenigingskas was er nog niet. 

De eerste propaganda-avond met 
'lichtbeelden' werd georganiseerd in de 
openbare MAVO. De Bond had een speciale 
diaserie voor propaganda en die werd 
vertoond door de enthousiaste Marina Brito 
de Campos die daarvoor gevraagd was. Zij 
was assistent van het landelijk organisatie
secretariaat, dat op deze manier adequaat 
ondersteuning bood aan de afdeling in 
oprichting. 

Al doende sprokkelden wij veertien leden 
bij elkaar en met een zeer bescheiden 
maar enthousiast kader was dat genoeg 
om een afdeling op te richten. Naast de 
hiervoor genoemden waren lid: Joke van 
den Berg, Michiel Clerkx, Erik Evers, Paul 
de Krey, Job Los en Jan Timmer. Michiel en 
Jan waren leden uit Hendrik-Ido-Ambacht 
en Geldermalsen die niet bij een afdeling 
ingeschreven stonden. Voor hen maakte 
het niet veel uit, maar wij lijfden ze graag 
in om het ledental wat op te krikken. 
Daarenboven waren er nog acht donateurs, 
voornamelijk familieleden. 
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De tijdgeest 

Theo Cornet zit rechts 
van Claas tijdens een 
'break' bij de opbouw 
van de tentoonstelling 
in Sint-Niklaas 
(29 september 1971). 

De SAH-studio werd opgeheven. De 
oprichtingsvergadering op 17 december 
1970 werd daarom gehouden in de 
garage van de familie Van Acquoy aan de 
Lijsterbeslaan. Door de tien aanwezige 
leden werd als bestuur gekozen: Claas van 
Kuilenburg, voorzitter/ propagandaleider; 
Rolf van Acquoy, secretaris; Bob Nater, 
penningmeester en Bert Stamkot, archief. 
Buiten het bestuur functioneerden Theo 
Cornet als hoofdredacteur en Douwe de 
Vries deed de afdelingsbibliotheek-in
oprichting. Na afloop van de vergadering 
werden de deelnemers door Rolfs moeder 
getrakteerd op soep. De NJBG-afdeling 
Gorinchem e.o. was een feit. We konden 
aan de slag! 

Een betere tijd om met de club te beginnen 
was moeilijk denkbaar. De jaren van 
de wederopbouw lagen achter ons en 
de consumptiemaatschappij deed haar 
intrede. Er was geld beschikbaar voor 
leuke dingen. Geld maakt niet gelukkig, 
maar als vereniging begin je zonder 
dat ook niet veel. Het hoofdbestuur gaf 
een startsubsidie en ook de gemeente 
was welwillend. Voor de ouders was het 
lidmaatschapsgeld -twaalf gulden vijftig
geen probleem. En er was altijd wel een 
ouder die taxidienst wilde rijden en een 
kaartje voor het openbaar vervoer was ook 
mogelijk. 

Maatschappelijk gezien was er in den 
lande meer dan eens sprake van een 
generatieconflict dat zich bij tijd en wijle 
nogal tumultueus uitte. Wij maakten daar 
handig gebruik van. Bij ledenwerfacties 
noteerden wij naam en adres van 
geïnteresseerden om een keer bij hen thuis 
nadere informatie te kunnen geven. Bij die 
gelegenheid bleek pa of moe dan 'toevallig' 
binnen gehoorafstand verdiept te zijn in de 
krant of bezig met de strijk. Kennelijk in 
een poging om te voorkomen dat zoon- of 
dochterlief verzeild zou raken in kringen 
van nozems, langharig werkschuw tuig, 
krakers of erger. 

N EDERLANDSE J EuGDBOND TER 
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Bewijs van lidmaatschap (1971). Aan 
ommezijde stonden de naam, adres en 
handtekening van het lid genoteerd. 
Alles 'strikt persoonlijk'. 
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f 'JANUARI 1973 • • 0.15 UUR 

NIEUWJAARSFEEST MET 

~ OCH 
-entree: voorverkoop 

aan de zaal 
ALLE KONSUMPTJES 1,-. 

ENTREEBEWIJS 

Stukje jeugdcultuur: toegangskaartje 
voor Enoch Arden in jeugdsoos Moksha 
aan de Krabsteeg. 

Als ze dan hoorden wat een keurige, 
serieuze vereniging wij waren, hadden 
we het nieuwe lid al bijna binnen. De 
kunst was, het niet al te dik aan te zetten 
waardoor het lid in spé afgeschrikt 
zou worden. Het vermelden van de 
gezellige avonden vergezeld van een 
steelse knipoog voorkwam dat. Ook de 
mededeling dat je geen studiebol hoefde te 
zijn en veel van geschiedenis moest weten 
was geruststellend. 

Dat was trouwens niets te veel gezegd. 
Want wat wisten wij nou van de (lokale) 
geschiedenis? Niet veel meer dan 
middelbare schoolkennis en nog wat 
autodidactisch vergaarde wetenschap. 
Kennelijk was van groter belang, dat wij 
een min of meer toevallig samengesteld 
team hadden dat elkaar uitstekend 
aanvulde. Niet gehinderd door al te 
veel kennis, maar met een omgekeerd 
evenredige hoeveelheid enthousiasme en 
de wil om er samen wat van te maken. 

We troffen het ook dat we op het 
geschiedkundige toneel verschenen op 
het moment dat er in de stad op dat 
gebied een leemte was ontstaan. 'Oud 
Gorcum' was een wat uitgebluste, weinig 
inspirerende club geworden; museum 'Dit 
is in Bethlehem' was op sterven na dood 
en de Archeologische Werkgroep Nederland 
(AWN) opereerde voornamelijk in de 
Alblasserwaard, niet in de stad. 

Museum 'Dit is in Bethlehem~ 
Gasthuisstraat 25. 

Door de tijdgeest veranderden de 
autoritaire gezagsverhoudingen binnen 
een sterk verzuilde maatschappij in een 
opener houding ten opzichte van jongeren 
en hun cultuur. Dit was ook binnen de 
NJBG te merken. Bij de oprichting in 1958 
bestond het ledenbestand voornamelijk uit 
gymnasiasten uit Amsterdam en Den Haag. 
Langzamerhand trad daar een liberalisering 
in op en de afdeling Gorinchem had leden 
van diverse middelbare scholen. Dit alles 
maakte dat de afdeling onder een gunstig 
gesternte het levenslicht zag. 
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Mijn herinneringen aan de NJBG 

Bij vraag 1 moest ik al lachen omdat ik aan 
de totale tijd die ik deel uitmaakte van de 
NJBG goede herinneringen heb. Sterker 
nog ik kijk erop terug als de leukste tijd uit 
mijn jeugd. 
Maar ik moet wellicht een paar 
hoogtepunten selecteren. De opgravingen 
in en om Gorinchem en vooral in 
Woudrichem staan me nog levendig voor 
ogen. De gastvrijheid van de pastoor en 
zijn wijnkelder zijn daar zeker debet aan, 
maar het samen lol maken, een beetje 
graven en vooral luisteren naar de 'wijze' 
opmerkingen van collega geschiedkundigen 
was een genot. In Woudrichem had een 
molen gestaan die volgens de pastoor 
belangrijke vondsten kon opleveren, of 
dat ook echt het resultaat was van onze 
tochtjes naar de overkant is me niet 
bijgebleven maar de pret kan ik me nog 
goed herinneren. 

Inge in gezelschap op de trap van het Stadhuis 
van Sint-Niklaas op 29 november 1980, 
vanwege het tweede lustrum. Naast Inge: 
Bert, Martin Veen, Wim, Charlotte, Ruurd van 
Donkelaar en Erik Evers. 

Serieuzer items zoals de samenwerking 
met de conservator van het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden en het bezoek 
aan Sint-Niklaas in België met een diverse 
artefacten in onze bagage, de bezoeken 
aan het rijksarchief in Den Haag en vele 
interessante en minder interessante 
lezingen hebben me de volwassenheid in 
gesleept. 

Luchtiger evenementen zoals de 
zaterdagavonden in het Pesthuys, 
onze 'geschieds-cave', zijn nog steeds 
hoogtepunten in mijn herinneringen. Of 
iedereen er zo over denkt betwijfel ik maar 
het is een heerlijke mijmering. 

Hoewel mijn leven niet in het teken van 
geschiedenis heeft gestaan was de NJBG 
zeker een heel belangrijke factor in mijn 
leven. Nu pas realiseer ik me dat ik van 
de NJBG-tijd heel veel kan herinneren 
terwijl ik dat van mijn middelbareschooltijd 
absoluut niet kan zeggen. De humor maar 
ook de gedeelde interesse in kunst en 
geschiedenis spraken me heel erg aan. 
Dat is altijd zo gebleven. Geschiedenis 
en opgravingen, waar dan ook ter 
wereld, hebben me altijd getrokken en 
waren vaak de reden van de keuze van 
de vakantiebestemmingen. Toch heeft 
mijn lidmaatschap van de NJBG niet 
geresulteerd in een studie of beroepskeuze 
in die richting. Dat is wellicht ook de reden 
dat ik geen contact met oud-leden heb 
onderhouden. Zelfs als hobby kwam het 
pas na mijn pensionering weer naar boven 
drijven. 

De opgravingen waren mijn meest favoriete 
activiteiten samen met het bestuderen 
van de geschiedenis, maar de sociale 
contacten waren ook heel leuk. Mijn 
(gelukkig) korte bestuurlijke carrière, 
nota bene als voorzitter, was in mijn idee 
min of meer opgedrongen en kan ik me 
niet herinneren als hoogtepunt. Hoewel ik 
moet zeggen dat het wel de basis was voor 
latere bestuurlijke acties en het heeft me 
vooral geholpen om tijdens mijn werkzame 
leven makkelijk de leiding te nemen en 
beslissingen door te drukken. Ik was me 
dan altijd bewust dat ik het bij de NJBG 
moeilijker vond dus later werd dat wel een 
voordeel. De kampen en congressen heb 
ik blijkbaar overgeslagen, wellicht werd ik 
daarvoor te jong bevonden of had ik zelf 
het idee dat ik daar niet thuishoorde. 
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Het afdelingsbestuur van 1973 onder 
voorzitterschap van Inge en geflankeerd 
door Mariëtte, Luuk, Bert, Rolf en Henri. 

Dat brengt mij bij het laatste punt dat ik 
nog wil vermelden, ik kwam in aanraking 
met de NJBG door mijn broer Erik. Hij zocht 
in die tijd wel eens naar pijpenkoppen en 
was zo in aanraking gekomen met enkele 
leden van de NJBG. Heel enthousiast 
kwam hij met het verhaal van een nieuw 
opgerichte vereniging thuis en vond het 
blijkbaar voor mijn opvoeding wel goed om 
me mee te nemen. Hij vertelde tijdens het 
fietsen naar Gorinchem, wij kwamen uit 
Arkel, dat er tot dan toe alleen jongens bij 
de vereniging waren en dat daar volgens 
sommigen wel verandering in moest 
komen. Dus ook daar werd ik min of meer 
tegen wil en dank ingesleurd. Gelukkig 
heeft hij toch doorgezet, ik heb nooit een 
moment spijt gehad. Wat een geweldige 
tijd!! 

- Inge Evers -

De afdeling komt tot wasdom 

Bij het begin van de afdeling was het 
ledental minimaal, dus de eerste taak 
van het bestuur was ervoor te zorgen 
dat uit te breiden. Meer gedreven door 
puur enthousiasme dan op basis van een 
weldoordacht plan van aanpak vallen 
achteraf drie speerpunten van beleid te 
onderscheiden: een clubblad maken; 
propaganda avonden organiseren en de 
publiciteit zoeken; activiteiten organiseren. 

In de eerste maanden werd daarom 
gestart met het afdelingsblad Scriptum 
Caspringium met als hoofdredacteur Theo 
Cornet. Al snel bleek de naam abuis en 
werd het Scriptum Caspingium. Theo 
vertrok na een jaar vanwege zijn studie. Hij 
werd opgevolgd door Rolf van Acquoy, die 
het blad een steeds professioneler aanzien 
gaf. 

In dit verband moet ook genoemd 
worden de enige 'professional' op het 
gebied van Gorcums historie toentertijd, 
stadsarchivaris A.J. Busch. Hij zorgde 
regelmatig voor historische bijdragen en 
was ons overigens ook altijd ter wille. 
Hem zullen de haren wel eens te berge 
gerezen zijn bij onze goed bedoelde maar -
uiteraard - amateuristische aanpak. 

Ook de gebruikte spelling zal menigeen 
hebben doen fronsen. In een poging niet 
stoffig, maar bij de tijd over te komen, 
bediende men zich van een 'moderne' 
spelling die in die tijd hier en daar 
opgang maakte. Zo kon de 'redaksie' 
berichten over een 'ekskursie' waarbij 
met 'sukses' de 'publisieteit' gezocht was. 
In het 'bizonder' dankte men dan voor 
een gegeven 'donatsie'. Naast Scriptum 
ontvingen de leden ook het bondsblad 
Fibula, dus met regelmaat liet de NJBG wat 
van zich horen. Los daarvan waren er nog 
de convocaties betreffende de activiteiten 
die georganiseerd werden. 

Voor wat betreft activiteiten kwam het goed 
van pas dat Claas al een tijdje meeliep 
in de bond. Hierdoor was een netwerk al 
aanwezig en goede voorbeelden uit andere 
afdelingen. In het eerste half jaar werd er 
voor de leden in de openbare MAVO een 
UNESCO-film vertoond 
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met als onderwerp de tempel van Abou 
Simbel. Ook ging men op excursie naar 
Rotterdam, waar de collega's van de 
afdeling aldaar het programma verzorgden. 
In die tijd werd er nogal veel 'gesaneerd' in 
de binnenstad. Om het stadsbeeld vast te 
leggen (ook dat van Woudrichem trouwens) 
werd een diareeks van de belangrijkste 
gebouwen gemaakt. De saneringsplannen 
werden bij de gemeente opgevraagd en 
kritisch bekeken. 

De fotocommissie op de Blijenhoek, voorjaar 
1971, toen het hart van de sanering. 

In navolging van het bescheiden succes 
op de MAVO werd in mei ook op de 
Rijksscholengemeenschap (RSG) een 
propaganda-avond gehouden. Het werd 
met circa vijftig belangstellenden een 
ongekend succes. En ook van groot belang 
omdat Astrid de Haan de stap nam om 
lid te worden. Want hoewel de NJBG een 
neutrale, gemengde vereniging was, 
bestond de afdeling Gorinchem e.o. tot dan 
toe uitsluitend uit jongens, op Joke van den 
Berg na. De drempel voor meisjes om ook 
toe te treden werd nu definitief verlaagd, 
wat de vereniging ten goede kwam. 

Vrouwenemancipatie was in die tijd een 
actuele zaak. Binnen de NJBG was daar 
geen kwestie over: in alle geledingen 
waren zowel jonge mannen als vrouwen 
vertegenwoordigd. Om dat idee te 
ondersteunen werd het logo van de 
bond, de januskop met twee bebaarde 
mannengezichten door ons herschapen 
in een bisexueel exemplaar. Het werd 
gebruikt binnen de afdeling maar vond ook 
ingang bij andere geledingen van de bond. 
Overigens leende de januskop zich voor het 
maken van tal van speelse varianten. 

De laatste MMS-klas (1972) op de trap van 
het RSG, het latere Merewade-College. De 
NJBG-ers He/ma Biesheuvel (voor), Inge Evers 
(links), Mariette Vossen, Wies Verschoor en 
Astrid de Haan (achter) hebben zich rond 
geschiedenisleraar M.J. F. Robijns geschaard. 
Zijn proefschrift is in 2015 heruitgegeven onder 
de titel 'de intrigantenclub: waarmee niet de 
NJBG is bedoeld, maar wat slaat op de radicalen 
van 1848. 

Van alle activiteiten werd steeds gewag 
gemaakt in de pers. In een half jaar steeg 
het ledental van veertien naar twintig en 
dat zette nog enige tijd door. Onder hen 
was gymnasiast Klaas de Boer, waarmee 
het vaste kader van de afdeling compleet 
was. Er werd van stond af aan van alles 
georganiseerd, maar de kers op de taart 
moest nog komen. Al met al had de 
afdeling zich aardig in de kijker weten te 
spelen. 

SCRIPTUM 

CASPINGIUM 
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Het is veelzeggend dat het 
gemeentebestuur aan deze jonge club 
het verzoek deed om een tentoonstelling 
in te richten betreffende de historie van 
Gorinchem. Die zou dan geëxposeerd 
worden in de Belgische 'zusterstad' Sint
Niklaas in het kader van de viering van 
het 25-jarig bestaan van het Belgisch
Nederlands Cultureel Verdrag. Weinig 
kennis van de geschiedenis en al 
helemaal niet van het inrichten van een 
tentoonstelling (in het buitenland nota 
bene), enige jeugdige zelfoverschatting was 
ons misschien niet vreemd. Maar serieus en 
een hoge taakopvatting hadden we wel. 

Lastig was, dat er geen vaste plaats van 
samenkomst was. Dit probleem werd 
besproken met de afdeling jeugdzaken 
van de gemeente. Naast een structurele 
subsidie naar rato van het ledental à 
vijf gulden per lid, kregen we daar ook 
voor elkaar dat men zou zoeken naar 
mogelijkheden om een clubhuis te 
realiseren. Niet veel later konden we 
een pandje aan de Bagijnenwalstraat 
betrekken. Zoals gezegd, de afdeling werd 
onder een gelukkig gesternte opgericht. We 
zochten het zelf op, maar kregen van alle 
kanten veel sympathieke medewerking. 

Het Pesthuys gedurende de eerste jaren, 
in het bovenlicht NJBG in worst/etters. 
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Sint-Niklaas werd een groot succes en 
leverde de afdeling niet alleen erkenning 
en waardering op, maar ook allerlei 
nuttige contacten binnen Gorinchem. De 
'jongelui' betraden zonder zich dat zo te 
beseffen 'de grotemensenwereld'. Dat 
ze serieus genomen werden bleek ook 
uit het feit dat ze uitgenodigd werden 
afgevaardigden te sturen naar organisaties 
als de Bond Heemschut (Joke), Historische 
vereniging 'Oud-Gorcum' (Claas) en het 
Streekhistorisch Centrum Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden (Geert van 
Nieuwenhuizen). 

Het bestuur (medio 1971) vergadert, met 
Claas, Bert, Joke, Klaas en Wim. 

Een greep uit de andere activiteiten 
dat jaar: een lezing van Geert van 
Nieuwenhuizen over Rome, een 
propaganda-avond met film en dia's op de 
Christelijke Scholengemeenschap 'Oude 
Hoven' en de algemene ledenvergadering. 
Die ledenvergadering werd voorafgegaan 
door een lezing met dia's door de 
conservatrice van het Rijksmuseum voor 
Oudheden in Leiden. Na een broodmaaltijd 
werd er dan vergaderd. 

Wisselingen in het bestuur kwamen 
in de NJBG vaak voor. Daar konden 
allerlei redenen voor zijn, maar niet 
zelden was de noodzaak om nu ècht 
meer tijd aan de studie te besteden een 
oorzaak. Bovendien werden initiatiefrijke 
afdelingsbestuurders ook gerekruteerd voor 
het hoofdbestuur en andere kaderfuncties. 
Op de jaarvergadering eind 1971 traden 
Rolf (hij werd hoofdredacteur) en Bob 
(werd beheerder van het Pesthuys) terug 
en werd het bestuur aangevuld met 



Joke van den Berg (penningmeester), 
Klaas de Boer (secretaris) en Wim Voogt 
(organisatiesecretaris). Claas bleef 
voorzitter en Bert Stamkot bleef het 
historisch geweten van de club. De afdeling 
groeide in het tweede jaar van zijn bestaan 
naar veertig leden en had zich daarmee 
binnen de NJBG stevig op de kaart gezet. 
Aan het NJBG-congres in december 1971 
in Bunnik kon dan ook met verve èn met 
stemrecht worden deelgenomen. 

Het eerste jaar werd besloten met een 
enquête voor de ouders. Hierin werd 
hun mening gevraagd over het doen en 
laten van de afdeling, het Pesthuys en de 
ouderavond die was georganiseerd. Het 
was eigenlijk een opmerkelijk moderne 
vorm van een tevredenheidsenquête. 
Niet ten onrechte werd om de mening 
van ouders gevraagd, want de scholieren 
en studenten waren in belangrijke mate 
afhankelijk van hun steun. Een aantal 
ouders was bovendien donateur. 

De restanten van een avondje (Zwitserse) 
kaasfondue in het Pesthuys. 

Als men bedenkt, dat er ook een 
aantrekkelijk aanbod van activiteiten 
vanuit de Bond was, is het duidelijk dat 
de leden waar voor hun geld kregen. Het 
tweede jaar werd voortgegaan op de 
succesvol gebleken weg. Het Pesthuys bood 
gelegenheid om zogenaamde praatavonden 
te houden. Daar kon, meestal aan 
de hand van een inleider, gesproken 
worden over allerlei zaken, maar liefst in 
historisch perspectief. Onderwerpen waren 
bijvoorbeeld de Derde Wereld, godsdienst 
en thee. 

Klaas de Boer 
(linksvoor), Luuk 
de Bok, Douwe de 
Vries en Frits Ton 
(v.l.n.r.achter) 
en Ruurd van 
Donkelaar 
poseren op het 
Kazerneplein. 

Niet alles werd een succes. De ingestelde 
'Caspingioprijs' voor originele publicaties 
betreffende Gorcumse geschiedenis leverde 
geen enkele inzending op. Wel succesvol 
waren de diverse buitenonderzoek
projecten als het klooster in Arkel, de 
keizerlijke burcht in het Wijdschild en 
in de binnenstad. Het waren historisch 
belangrijke en interessante onderwerpen 
die ook niet weinig bijdroegen aan het 
plezier dat de leden hadden. Publicitair was 
het ook aantrekkelijk natuurlijk. 

Dit was kennelijk de aantrekkingskracht 
van de afdeling: men kon naar hartenlust 
actief zijn op het gebied van zijn of haar 
interesse binnen de geschiedbeoefening. 
Bodem- of archiefonderzoek, bestuurswerk, 
lezingen geven of organiseren, fotografie, 
een excursie op poten zetten, gewoon 
meelopen als lid: het kon en mocht 
allemaal. En dan was er nog de keus tussen 
het landelijke en lokale aanbod. 

In korte tijd blies de afdeling ook binnen 
de Bond een aardig partijtje mee. 
Dit resulteerde erin dat Wim Voogt in 
1973 toetrad tot het hoofdbestuur als 
kampsecretaris met Bert als assistent. 
Claas, die al in de redactie van Fibula zat 
werd in dat jaar hoofdredacteur. 
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Het is opvallend, dat veel Gorcumse 
bestuursleden in de loop der jaren 
verbonden waren aan Fibula. Rolf was 
enige jaren hoofdredacteur en in de 
redactie zaten voor kortere of langere tijd 
Wim, Bert en Klaas. 

Terugblikkend: het groepje jongeren dat 
elkaar in 1970 in het zwembad trof en 
besloot met elkaar het avontuur aan te 
gaan, had nooit kunnen vermoeden dat er 
na twee jaar zo'n goedlopende, veelzijdige 
organisatie op poten zou staan. Het 
bleek een gelukkige samenkomst van de 
juiste mensen op de juiste plaats op de 
juiste tijd. Achteraf vragen de toenmalige 
bestuurders zich wel af waar ze de tijd 
vandaan haalden om dit allemaal te doen 
naast school, sport en andere zaken. Maar 
het was de moeite waard. Het heeft hun 
leven en dat vele andere leden verrijkt en 
mede richting gegeven. 

Detail van een militaire plattegrond van 
Gorinchem uit 1897. De 'wachthuisjes' 
zijn dan omgevormd tot enkele 'woningen 
voor gehuwden'. Het achtergelegen oude 
pesthuis is dan omgedoopt tot 'militair 
hospitaal'. 

Het Pesthuys 

Door de vaart waarmee al in het eerste 
jaar allerlei activiteiten werden opgezet 
ontstond al snel de behoefte aan 
vergader- en werkruimte. Geld was amper 
voorhanden, maar ook hier verleende 
de gemeente Gorinchem medewerking. 
Het huisje Bagijnenwalstraat 22 kwam 
beschikbaar vanwege het vertrek van 
ziekenomroep RANO naar een heuse studio 
in de IJsbaanflat. Het pand was ongeschikt 
voor bewoning, want er was geen water 
en sanitair. Gelukkig mochten de meisjes 
gebruik maken van het toilet van onze 
goede buren en daar konden we ook water 
tappen voor ons snel ingerichte keukentje. 

Achter de voordeur bevond zich een 
halletje, met links achter het grote 
schuifraam de keuken. De hal gaf toegang 
aan de 'grote ruimte'. Bij elkaar besloeg 
de oppervlakte 24 vierkante meter. Via 
een ladder, later de originele trap, was de 
etage bereikbaar met de bestuurskamer 
(voor) en de bibliotheek achter. Daarboven 
bevond zich nog een vliering, waar enige 
tijd het landelijke NJBG-kampmateriaal 
werd opgeslagen. Wij waren ons meteen 
bewust dat het charmante huisje een 
keerzijde had. Het ontbreken van een 
achteruitgang en het vele hout noopten 
tot maatregelen, zoals een rookverbod, 
een brandblusapparaat en een sterk touw 
om vanuit de bestuurskamer op straat 
te komen. Ondanks dat we menigmaal 
een 'volle bak' hadden bij lezingen of 
soosavonden is het altijd goed gegaan. 

't Pesthuys in 
Gorkum 1603 

Het huisje ademde geschiedenis en 
vormde het sluitstuk van vier woningen, 
die oorspronkelijk waarschijnlijk acht units 
omvatten, dus bij elkaar negen identieke 
oppervlakken. Op de oudste kadasterkaart 
van 1830 staan zij nog niet aangegeven, 
maar kort daarop moeten deze als 'militaire 
wachthuisjes' aangegeven pandjes zijn 
gebouwd.
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De architectuur sluit aan bij wat men ook 
wel 'barakken' noemde, woninkjes voor 
soldaten (met hun eventuele gezinnen), 
zoals deze bijvoorbeeld nog te zien 
zijn binnen de wallen van Loevestein. 
Direct achter de laatste huisjes stond 
het voormalige Pesthuis. In 1602 binnen 
de nieuwe vesting gebouwd, diende het 
begin 19de eeuw nog als krankzinnigen 
inrichting, maar weldra met oostvleugel 
uitgebreid als kazerne en in de jaren 
zeventig als beschuttende werkplaats. Toen 
ons 'home' een naam moest krijgen kwam 
de geschiedkundig secretaris met het 
onvermijdelijke voorstel om het clubhuis 
tot 'het Pesthuys' om te dopen; uiteraard 
zonder dat de naam van invloed was op het 
gedrag der NJBG-leden. 

Het oude pesthuis aan de Katerstraat (links) 
en de achterzijde van de huisjes aan de 
Bagijnenwalstraat tijdens de sloop in 1981. 

Het Pesthuys werd op 1 augustus 1971 
betrokken en vervolgens opgeknapt en 
ingericht. Voor het beheer werd door 
Wim Vaagt een reglement opgesteld, 
waarnaar de Pesthuiscommissie en 
de huismeester of 'Pesthuyssloof' zich 
hadden te richten. Zij organiseerden de 
meer recreatieve bijeenkomsten, terwijl 
het bestuur zorgdroeg voor lezingen 
of discussieavonden. Soms deden ook 
anderen een beroep op het Pesthuys; 
zo startte de nieuw opgerichte afdeling 
van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (NJN) hier zijn Gorcumse 
bestaan. Al met al heeft het Pesthuys tien 
jaar gefunctioneerd. Ondanks een poging 
van Martin Veen om aan de huisjes een 
monumentenstatus te laten hechten, bleek 
sloop voor zorgcentrum de Lindenborch 
onvermijdelijk. Er werd in stijl afscheid 
genomen door op het geslechte terrein 
opgravingen te doen en vooral botten van 
pestlijders te bergen. 

Sint-Niklaas 

De afdeling was nog maar net opgericht 
of er was al sprake van medewerking aan 
een tentoonstelling over Gorinchem in 
het Belgische Sint-Niklaas. Die expositie 
werd georganiseerd vanwege het 25-jarig 
bestaan van het Cultureel Verdrag 
tussen België en Nederland. Gorcumse 
kunstenaars zouden ook gelegenheid 
krijgen te exposeren. Al op 4 januari 1971 
werd in het bestuur verslag gedaan van 
het eerste, verkennende overleg met de 
ambtenaar Culturele Zaken. 

Tegeltje met het stadswapen van 
Sint-Niklaas. 

Dit was natuurlijk een prachtkans voor de 
jonge afdeling met nog geen vijftien leden, 
maar hoe dat aan te pakken? Allereerst 
werd in Scriptum een oproep aan de lezers 
geplaatst om spullen ter beschikking te 
stellen die we tentoon konden stellen. 
Deze naïeve aanpak leverde niets op. 
Tegen de zomer werd duidelijk, dat een 
krachtige aanpak vereist was, want de 
tentoonstelling - die een maand zou duren 
- zou op 3 oktober geopend worden. Het 
was trouwens eerder regel dan uitzondering 
dat de zaken op het allerlaatste moment 
geregeld werden. 

Er werd een commissie gevormd die 
bestond uit Michiel Clerkx, Theo Cornet, 
Albert Meulstee, Astrid, Wim, Bert en 
Claas. Wijselijk besloten ze te rade te 
gaan bij degenen die meer kijk op de 
mogelijkheden en het voorhanden zijnde 
materiaal hadden. 
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De maquette van Gorinchem anno 1600 wordt 
door de commissieleden Albert, Astrid en Bert 
zorgvuldig in orde gebracht. 

Zo werd de lokaal goed ingevoerde 
amateurhistoricus en journalist H.F. van 
Peer geconsulteerd, alsmede archivaris 
Busch. Het gemeentehuis en het museum 
werden bezocht om exposabel materiaal 
te inventariseren. Ook het bedrijfsleven 
werkte mee en zo kwam langzamerhand 
een opzet uit de verf. 

In het centrum van de tentoonstelling 
stond een maquette die Gorcum rond 
1600 verbeeldde. Daar omheen waren 
kleinere maquettes, kaarten, tekeningen 
en luchtfoto's die de ontwikkeling van de 
stad weergaven. Loevestein werd ook 
meegenomen als eyecatcher en verder 
waren er nog parafernalia als het dijbeen 
van een mammoet die ooit uit de Merwede 
was opgebaggerd. 

De expositie schonk aandacht aan het 
bedrijfsleven met links Baan Hofman 
(baggermolens) en rechts de Vries Robbé 
(staalconstructie). De rechter vitrine was gevuld 
met pijpenkoppen, refererend aan Gorinchem 
als tweede pijpenstad in de 17e en 1Be eeuw. 

De bedrijven Baan Hofman, De Vries 
Robbé, Johan de Witt (Philips), Wigo en 
de Gorcumse vestiging van het Belgische 
Massive leverden ook een bijdrage 
waarmee een indruk van de moderne stad 
werd gegeven. Tenslotte was er nog een 
stand met informatie over Gorinchem en 
- uiteraard - de NJBG. Die laatste hadden 
wij voorzien van een spaarvarken (voor 
donaties!) en een gastenboek. 

Gorcums burgemeester Schreuder zet zijn 
handtekening zet in het NJBG-receptieboek. 

Dinsdag 28 september werd het materiaal 
in een vrachtwagen geladen en naar het 
Mercatormuseum in Sint-Niklaas vervoerd. 
Al met al was het niet niks wat in korte tijd 
beschikbaar gekomen was. De lading werd 
dan ook verzekerd voor het lieve sommetje 
van 20.000 gulden. De volgende dag reisde 
de werkgroep er per spoor achteraan al 
dan niet na verkregen toestemming om 
van hun school te verzuimen. Er werd hard 
gewerkt aan de inrichting, want 's avonds 
werd weer huiswaarts gekeerd: nog een 
dag verzuim zou te veel problemen geven. 
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Een tegenslag was, dat de vitrines niet 
gelijk beschikbaar waren vanwege een 
nog lopende tentoonstelling elders over 
Reynaert de Vos. Daarom werd besloten op 
zaterdag - de dag vóór de opening - terug 
te keren om de zaak af te maken. Dat 
verliep dermate voorspoedig, dat er tijd 
overbleef voor vertier in het nabijgelegen 
Antwerpen. 

Omdat we geen cent te makken hadden, 
sliepen we in het museum op de harde 
grond. Wij werden al vroeg gewekt door 
een jammerende conservator. Door een 
ontploffing in het verwarmingssyteem was 
een gedeelte van de collectie onder de 
'mazout' (stookolie) gekomen. Wij bleven 
daar gelukkig van verschoond en kennelijk 
werd het probleem bijtijds opgelost. 

In de middag vond de officiële opening 
plaats met onder andere de culturele 
attaché, de burgemeesters en de 
archivaris. Na de plichtplegingen volgde 
een rondleiding en werd in de museumtuin 
het glas geheven. In de avond werd 
een koud buffet geserveerd waarbij 
onze commissie ook mocht aanzitten. 
Wij genoten er met volle teugen van, al 
probeerden wij ons een air aan te meten 
alsof het voor ons 'business-as-usual' was. 

Mijn lidmaatschap van de NJBG 
Bracht vele voordelen met zich mee; 
Ik was vooral geïnteresseerd 
In hoe men met elkaar verkeert. 

Dat heeft veel mooie herinneringen 
gegeven 

Een enkele is langdurig gebleken, 
En voorts is alles rond archeologie 
mijn onderwerp van vrije tijd-studie. 

Nu in etappes gelopen van Katwijk tot 
Berg en Dal 

Rest ons overzee nog de Hadrian Wall 
En volgend jaar nog verder naar 

Xanten, 
Allemaal Limes pad, die Romeinen 

wisten van wanten. 

Kortom, ik had het nooit willen missen 
Daar kan niemand zich in vergissen. 
Het was een voor het leven bepalende 

stap 
Het NJBG lidmaatschap! 

Astrid Lorjé-de Haan 

Het NJBG-jeugdkamp Doornenburg lag in de 
schaduw van de Limes. Er werd onder meer 
een fietsexcursie gemaakt naar het toenmalige 
(Romeins) Museum Kam te Nijmegen (zomer 
1974). Uit Gorinchem nam Nelleke Ganzevoort 
aan het kamp deel, terwijl Astrid (rechts) mede 
leiding gaf. 
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Van Scriptum naar Matrijs 

In den beginne was er Scriptum 
Caspingium. Bij de naamgeving van 
dit clubblad voor de geschiedenis van 
Gorinchem en omstreken van de NJBG
afdeling was een foutje gemaakt. Het 
heette in de eerste editie 'Caspringium'. 
De -r- is snel verdwenen. 'Caspingium' 
was trouwens afgeleid van de Romeinse 
legerplaats, die op de Peutingerkaart staat 
aangeduid. Waar deze heeft gelegen is ook 
nu nog een raadsel maar de volgorde van 
plaatsen doet vermoeden dat het ergens in 
de omgeving was. 

Omslag van de eerste 
jaargang van toen nog 

'Scriptvm Caspringivm '. 

Scriptum werd grotendeels door de leden 
gemaakt en verscheen van 1971 tot 1978 
met regelmaat. Op de website 
www.archeologiegorinchem.com is het 
geheel in te zien. Over het maken wil ik 
het wel hebben. Eerst werden de artikelen 
op een stencil getypt. Die dingen zie je nu 
niet meer. Je gebruikte een vel met was 
erop en daarin werden de letters door de 
typmachine gestanst. De letters op de 
hamers van je typmachine liepen dan vol 
met was, dus regelmatig moest daar een 
oude tandenborstel langs. Bij fouten kon 
je de letter met stinkende lak dicht maken. 
Afbeeldingen maakte je met lijntjes, die 
je met een speciale pen door de was trok. 
Als je te hard drukte scheurde het stencil 
en kon je weer opnieuw beginnen. Later 
mochten we met toestemming van de 
rector stencils scannen bij het Gymnasium. 

Het stencil werd als het klaar was op een 
machine gedaan, die een inktrol had. Zo 
draaide je pagina voor pagina het tijdschrift 
door de machine. Dan moest je vergaren. 
Legde je alle pagina's op volgorde en pakte 
van ieder stapeltje er een. We liepen hele 
zaterdagmiddagen rond de bestuurstafel 
in het Pesthuys. Drie nietjes erdoor en het 
nieuwe nummer lag nog in de inkt-odeur 
gereed voor verzending. 

Afbeelding van een stencilmachine. 

Het leverde met name Rolf en mij 
nogal wat ervaring op in het maken 
van magazines. We stapten over naar 
het landelijke tijdschrift van de NJBG, 
Fibula, dat een veel grotere oplage had 
en ook meer auteurs kende. Wel hadden 
we voortdurend te kort aan kopij en 
dan schreef ik weer een stoplapje: over 
tandwielen in het Oude China bijvoorbeeld. 
Fibula werd in offset uitgegeven, en 
daardoor maakten we kennis met het 
echt drukken van een uitgave. Vanuit 
het hoofdbestuur zat ook iemand in 
de redactie van de Fibula Reeks. Dat 
mocht ik vier jaar doen. Henk Dijkstra, 
de oprichter van de NJBG, was uitgever 
van deze reeks monografieën over 
Nederlandse geschiedenis en ook van 
Spieghel Historiael. Het was spannend 
om de manuscripten binnen te krijgen en 
af en toe een bezoek te kunnen brengen 
aan uitgeverij Fibula-Van Dishoeck, later 
Unieboek. Rolf deed hetzelfde in de Fibula 
juniorreeks. 
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In Gorinchem was het tijd voor een nieuw 
initiatief vonden Rolf, Bert en ik. Bert 
bedacht weer een naam: Merewade Reeks. 
De sectie Historie van de Culturele Raad in 
Gorinchem stelde zich achter het initiatief. 
Daardoor kreeg het binnen de gemeente 
draagvlak en ook subsidie. Al snel kwamen 
we in contact met Willem Piersma, die na 
een carrière in de uitgeverij, in Gorinchem 
boekhandel De Mandarijn vestigde. Daar 
zat ook een uitgeverij bij en een galerie. 
Willem was van groot belang voor ons: 
hij leerde ons echt hoe je boeken moest 
maken en hoe de handel in elkaar zat. 

Het eerste deel, Molens in Gorinchem, werd 
gemaakt door stadsarchivaris A.J. Busch. 
Jaar in jaar uit verschenen vervolgens 
delen in de reeks. Daar werd ook al snel 
Kees de Ruiter bij betrokken, educatief 
uitgever aan het Eind. Kees was voor ons 
een belangrijk persoon. Hij combineerde 
menselijke eigenschappen aan een gezond 
commercieel inzicht. Een groot woord 
van waardering voor de wijze waarop 
hij ons begeleidde en bij ons betrokken 
was. Willem en Kees zijn voor ons grote 
voorbeelden geweest. Aanvankelijk was de 
sectie Historie van de Culturele Raad van 
de stad betrokken, later richtten we een 
stichting op. 

Na drie delen hadden we echter een tekort 
van zo'n 5.000 gulden. De gemeente 
gaf wel subsidie maar een ambtenaar 
had bedacht dat we geen korting aan de 
boekhandel mochten geven en op die grond 
werd onze subsidie aanzienlijk verminderd. 
Toen kwam het telefoontje van de rector 
van mijn oude school, het gymnasium, dat 
zijn honderdjarig bestaan ging vieren. 
Of we hierover een deel Merewade 

Presentatie van het eerste deel van 
de Merewade-reeks over Molens in 
Gorinchem aan de molenaar van Nooit 
Volmaakt op de Bagijnenwal (1978). 

konden maken. Samen met Busch en mijn 
geschiedenisleraar Landheer vormden we 
de redactie. Ik bracht een offerte uit aan de 
commissie van het 'gym': 
18,375 gulden per exemplaar. Nee, de 
drie cijfers achter de komma zijn niet 
een vergissing. De afname van 1.000 
exemplaren door de school tegen deze prijs 
zou onze schuld in één keer wegwerken. En 
zo gebeurde. Ik hoor de woorden van de 
rector nog door mijn hoofd galmen: 'dat is 
op een halve cent berekend, daar kunnen 
we dus niet meer over discussiëren'. Zo 
kwamen we weer boven Jan en brachten 
nog meer delen uit. Merewade werd later 
ook gekozen voor de nieuwe naam voor de 
Rijksscholengemeenschap. 

Op enig moment, bij het tiende deel, 
waren Rolf en ik weer bij de Gorcumse 
boekhandel langsgegaan. Hier twee, 
daar vijf, daar niks. Kortom, de frustratie 
van de vertegenwoordiger. Ook liep de 
subsidie steeds moeilijker. Bovendien 
werd een aantal boekhandels in de stad 
opgeheven: Van de Nadort, Stein, De 
Jong, ze verdwenen. Na afloop van ons 
zoveelste rondje op de fontein zaten we 
voor het stadhuis te evalueren. Eigenlijk, 
zo concludeerden we toen, hebben we het 
gehad na elf delen Merewade. We besloten 
ter plekke om onze horizon te verbreden, 
ook andere steden, andere inzichten. 

De maanden daarna gingen we aan de 
gang en verzamelden mensen uit de oude 
NJBG - we waren inmiddels met pensioen 
daar - om ons heen: Jaap Verschoor, Ben 
Olde Meierink, Karel Innemee, Frederik 
Kossmann, Henri Verschoor, Rolf, Bert en 
ik. In mijn ogen te veel, maar Rolf wilde 
een breed draagvlak. We vergaderden meer 
dan een jaar en ook was het weer Bert die 
zorgde voor de naamgeving. We mochten 
allemaal namen opgeven. En het werd 
niet Pallas of X, maar Matrijs, een naam 
die herleid wordt tot de kern van uitgeven 
vroeger: de vorm van de loden letter die 
de basis vorm legde voor het werk van de 
uitgever. 
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De Merewadereeks werd nog voortgezet 
door de Stichting Stadsherstel Gorinchem 
en wij gingen zelf verder met Matrijs met 
als uitgangspunt de lokale en regionale 
geschiedenis. Ons eerste project kwam 
binnen via de historische vereniging 
Hardinxveld-Giessendam waarvan ik 
oprichter en bestuurder was. Een van de 
bestuursleden bracht het project Goudse 
Schutters en hun Doelen bij ons binnen. 
Daar wreekte zich al het brede gremium 
van Matrijs-bestuurders. Het was nog 
moeilijk om het eens te worden over een 
boekje van 32 pagina's. 

Het tweede boek was mijn afstudeerscriptie 
Tot zegen van den Boerenstand. Dat ging 
heel goed in de verkoop, maar ik had 
bedongen dat de meeste inkomsten voor 
mij waren: een 'nieuwe' tweedehands 
kever was mijn deel. De Rabobank in de 
Giessenlanden vond Matrijs sympathiek en 
gunde ons een startup subsidie van 8.000 
gulden. Dat gaf Matrijs enige vlucht. We 
begonnen met een reeks over Utrecht, en 
werkten van daaruit het land door. En we 
stelden onze eerste betaalde uitgever aan. 
Leuke titels waren een reeks Jaarboeken 
voor Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 
Forten rond Utrecht, Twente te Pronk, 
Leefbaar Laagland, en het Dagboek van 
Esther. 
Matrijs groeide uit tot een belangrijke 
uitgever op het gebied van erfgoed. 

Matrijzenaren in Archeon-outfit 
tijdens het jaarlijkse uitje (1994). 
V.l.n.r.: een Archeotolk, Frans 
Storm van Leeuwen, Ben Olde 
Meierink, Rolf van Acquoy, 
Eelco Beukers (M, uitgever), 
Klaas de Boer, Jaap Verschoor, 
Bert Stamkot, Karel Innemee, 
Mirjam Cornelisse (M) en Ellen 
Nieuwenhuis (M). 

Landelijk, met ieder jaar weer boeken over 
interessante onderwerpen en met heel 
veel verdieping rond de historie. Met mooi 
vormgegeven boeken. 

Dat we vanuit Scriptum Caspingium, maar 
vooral vanuit onze interesse in kleinere en 
grotere geschiedenis een leuke uitgeverij 
hebben opgericht dat maakt ons trots. Met 
een aantal mensen, dat inmiddels bijna 
levenslang vrienden zijn geworden. Nog 
afgezien van het grootste deel mijn leven, 
dat zich in de uitgeverij heeft afgespeeld. 
Het begon met de NJBG met een mix van 
interesse en vriendschap. 

Het logo van 
uitgeverij Matrijs, 
een gestileerde uil als 
een open boek. Dit 
ontwerp uit 1990 is 
van bureau Dietwee, 
Tirso Frances en Ron 
Faas. 
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Plattelandsjongen Klaas 

Klaas en Henri (links) tijdens een Carthago
reünie op 2 september 2000. 

Ik groeide op in het mooie Giessenburg als 
zoon van een dierenarts. Maar mijn vader 
had ook belangstelling voor archeologie en 
geschiedenis, was lid van de AWN en had 
een kast vol boeken. En op mijn middelbare 
school, het gymnasium Camphusianum in 
Gorinchem, werd natuurlijk ook veel aan 
deze vakken gedaan. Ik zat in de derde 
klas toen Douwe de Vries me vroeg of ik 
niet bij een jeugdclub voor geschiedenis 
wilde. Ik ging eens met hem mee en werd 
snel lid. Dat heeft mijn leven in grote lijnen 
bepaald. 

Eerst in het afdelingsbestuur, met Bert, 
Wim, Claas en Rolf. Lezingen, verkennende 
opgravingen, veldopnames met Huib de 
Kok, de boezemvriend van mijn vader. Maar 
al gauw landelijke opgravingskampen: 
Dorestad, de Flevopolders, de Hazendonk. 
In het hoofdbestuur, de redactie van Fibula, 
waar Rolf de scepter zwaaide. Congressen 
organiseren en als klap op de vuurpijl 
internationale reizen. Onder leiding van 
Wim naar Carthago, waar we vondsten 
uitzochten en slecht te eten kregen. Later 
vele avonturen in Frankrijk waar we met 
een groep jongelui gingen helpen bij 
restauratieprojecten. 

Maar ook optrekken met hoogleraren, 
provinciaal archeologen en archivarissen. 
Ik besloot geschiedenis te gaan studeren. 
Namens de NJBG zat ik in de redactie van 
de Fibula Reeks, in Gorinchem zetten we 
Scriptum Caspingium over in de Merewade 
Reeks, samen met ervaren uitgever Willem 
Piersma. Kortom: de uitgeverij trok. 
En dat werd het ook. Op vele gebieden was 
ik uitgever, maar het langst nog maakte ik 
reisgidsen bij: Dominicus, ANWB, Kosmos, 
Michelin, ik heb ze allemaal gehad. 
Ik trouwde met Irma, die werkte op het 
secretariaat van Wim van Es, de directeur 
van de ROB. Onze kinderen, Pauline en 
Thomas, zijn inmiddels groot en hebben 
de geschiedenis-tic - nog - niet. Ik 
nog steeds: betrokken bij stichtingen 
rond historische cartografie, rond de 
geschiedenis van het boekenvak. En 
natuurlijk in het bestuur van de historische 
vereniging in Amersfoort en voorzitter van 
hun publicatie club. Het bloed blijft kruipen! 
Dankzij de NJBG! 

Omslag van de recent door 
Klaas zelf heruitgegeven 
eindscriptie. Deze verscheen 
direct voor zijn afstuderen in 
1983 als de tweede Matrijs-titel. 
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Merewade, facetten van Gorcums verleden (1978-1989) 

1. 
A.J. Busch, Molens in Gorinchem, Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der 
eeuwen. 
De Mandarijn, Gorinchem, 1978(1), 1979(2), 63 p. ISBN 90-6394-001-7. Druk: Loevestein, 
Woudrichem. 
2. 
Bas van Beuzekom, Van Watergeus tot Schorpioen, Vier eeuwen Gorcum en de Marine. 
De Mandarijn, Gorinchem, 1979, 84 p. ISBN 90-6394-002-5. Druk: Loevestein, Woudrichem. 
3. 
H.F. van Peer, een Gorcumer die historie schreef (samengesteld door de redactie). 
De Mandarijn, Gorinchem, 1980, 115 p. ISBN 90-6394-006-8. Druk: Loevestein, Woudrichem. 
4. 
H. F. de Wit, Gorcums Heren, Regentenpolitiek 1650-1750. 
Stichting Merewade, Gorinchem, 1981, 76 p. ISBN 90-70544-01-6. Druk: Loevestein, Woudrichem. 
5. 
Bert Stamkot, Geschiedenis van de stad Gorinchem. 
Stichting Merewade, Gorinchem, 1982, 136 p. ISBN 90-70544-02-4. Druk: Loevestein, 
Woudrichem. 
6. 
A.J. Busch en H.C. Landheer, Latijnse School en Gymnasium, Klassiek onderwijs in Gorinchem 
vanaf 1600. Stichting Merewade, Gorinchem, 1983, 90 p. ISBN 90-70544-03-2. Druk: Loevestein, 
Woudrichem). 
7. 
B. van Beuzekom, e.a., De Lingehaven, Zeven eeuwen werken en wonen rond Gorcums oude 
haven. 
Stichting Merewade, Gorinchem, 1984, 64 p. ISBN 90-70544-04-0. Druk: Loevestein, Woudrichem. 
8. 
A.J. Busch en B.G. Schermers, 
Van Ambachtsschool Tot Technische School, Honderd jaar Vereniging Ambachtsonderwijs in 
Gorinchem. Stichting Merewade, Gorinchem, 1985, 96 p. ISBN 90-70544-05-9. Druk: Vonk Zeist 
b.v. 
9. 
Aart Bijl, 
De Arke/se Oorlog (1401-1412), Een vete tussen Jan van Arkel en Willem van Beieren, graaf van 
Holland. Stichting Merewade, Gorinchem, 1986, 80 p. ISBN 90-70482-41-X. Druk: Vonk Zeist b.v. 
10. 
Fieke Tissink en H.F. de Wit, Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw. 
Stichting Merewade, Gorinchem, 1987, 102 p. ISBN 90-70544-06-7. Druk: Vonk Zeist b.v. 
11. 
Bert Stamkot, m.m.v. J. Becker en H.H. Meijler, Joods Gorcum 1349-1964 een gedenkboek, 120 p. 
Stichting Merewade, Gorinchem, 1989. ISBN 90-70544-07-5-geb. Druk: Snep Offset, Gorinchem. 

voor een goed 

boek of reisgids 

naar: 

fa. J.B. ICNIERUM 

Gaathuieetraat 31 

fa. A.B. v.d. NADORT 
Langendijk 42 

fa. N.H. STEIN 
Westwagenetraat 7 
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Interview met Bram van den Hoven van Genderen 

Bram als gastspreker bij de presentatie van het 
boek 'Tien eeuwen Gorinchem' (2018). 

Wat is je meest levendige herinnering aan 
je NJBG-tijd? 

Ik ben er nog nooit in geslaagd antwoord 
te geven op vragen als 'wat is je favoriete 
boek - muziek - film'. Dat ligt er maar 
aan, verandert, en soms durf je niet eens 
een oude favoriet opnieuw te lezen of te 
bekijken, bang dat de magie doorbroken 
zal worden. Ik heb in ieder geval vele 
herinneringen aan die tijd (waarvan enkele 
niet voor publicatie geschikt zijn), aan 
het Pesthuis zelf, de kou (vergaderen 
bij min 10), de inrichting, de zolder met 
opslag, de wal, de bar, de drank en het 
vele geouwehoer, maar ook aan het in 
elkaar zetten van blaadjes, poffertjes eten, 
tijdschriften rondbrengen, meten, tekenen, 
schaven, scherven rapen, grond verzetten, 
sigaren roken met ambtenaren in het 
gemeentehuis en op speurtocht gaan in het 
oude gebouw van de toen nog Algemeen 
Rijks Archief geheten instelling te Den 
Haag. 

Heb je in je latere leven iets kunnen 

toepassen wat je in je NJBG tijd geleerd 
hebt? 

Ja, ik kon feilloos een stencilmachine uit en 
in elkaar zetten. Met gezin, school en het 
samenleven in een groot studentenhuis was 
het bovendien een van de meer vormende 
aspecten in mijn leven (zeker omdat de 
meeste andere actieve leden toen twee jaar 
of meer ouder waren). Daarnaast is mijn 
praktische archeologische ervaring tot mijn 
negentiende beperkt gebleven, ook al komt 
de kennis daarover nog steeds van pas. 
Ten slotte heb ik geleerd dat de rol van 
voorzitter niet mijn eerste keus is. 

Heeft het je keuze voor een 
beroepsopleiding of voor een studie 
beïnvloed? 

Het zal het versterkt of bevestigd hebben, 
ook al was ik van jongs af aan door oude 
troep en verhalen gefascineerd. 

Ben je in je werkzame leven ook met 
historie bezig geweest? 

Daar kan ik kort over zijn: het is mijn 
beroep geworden (ik werk als docent 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht) 
en mijn hobby gebleven. 

Heb je in je latere leven vriendschappen 
onderhouden met andere leden? 

Vriendschap is een te groot woord, 
hoewel ik tal van mensen later nog ben 
tegengekomen - of bevriend ben geraakt 
met NJBG-ers uit een andere generatie die 
ik dus op een andere manier heb kennen 
geleerd. 

Wat vond je het leukste in de NJBG: de 
kampen en de opgravingen, het bestuderen 
van de geschiedenis, de sociale kant van 
het verenigingsgebeuren, of de bestuurlijke 
kant? Ging je naar een jaarcongres? 

Naar een jaarcongres ging ik nooit. De 
andere dingen horen er onafscheidelijk 
bij - bovendien de opgravingen gingen 
niet zonder kennis van de geschiedenis en 
helemaal niet zonder sociale kant (waar 
heb ik leren drinken?). 
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Columnbert 

gericht en wij wilden ons lokaal op dat vlak 

Bert bladert in de pas uitgekomen tweede 
druk van het door hem bezorgde 'Dagboek van 
Esther' (2010). 

Aan het Tweede Kremlin is weinig 
historische aandacht 
besteed. Toch woonde hier na oplevering 
vier procent van de Gorcumse bevolking! 
Onder hen de Stamkotjes die eind 1959 
van het wederopbouwende Rotterdam 
kwamen. Rond het Kremlin boden de 
weilanden voldoende speel-ruimte, maar 
de Poortersschool was bloedsaai, gelukkig 
had ik wel meteen Rolf van Acquoy als 
klasgenoot. 
In de zesde mocht ik het boekje 
Van Gorcums ontstaan tot Gorcums 
sanering (1962) lenen, wat fanatiek 
werd uitgeplozen, als ik niet even zat te 
tekenen of kaartjes maakte. Zou na het 
matig-mavo-diploma de havo mij tot de 
kunstacademie brengen? Neen! Want Claas 
van Kuilenburg wilde een NJBG-afdeling 
oprichten en wist ons mede-havisten ( ook 
Rolf en Wim Voogt) daartoe te verleiden. 
Mijn passie voor geschiedenis zou ontluiken 
en NJBG-ers zouden mijn leven markeren! 
Intense jaren volgden, ook via politiek, 
wereldwinkel en aksiegroep binnenstad. 
Aan dat netwerk gaf de NJBG mede 
positieve, planologische invulling via 
inspraak structuurplan, tegen stadssanering 
en voor behoud van monumenten). 
De NJBG-hoofdbond was op archeologie 

tegeltjes-wijsheden eigen maken. 
Afdelingshart werd het Pesthuys du 
moment de bar tapte en de stencilmachine 
inkt afscheidde. Rolf maakte in 1973 van 
se een profi-uitziend-blad en dat zou naar 
meer smaken. Plannen voor echte boekjes 
leidden tot de Merewade-reeks (1978) en 
uitgeverij Matrijs (1981). 

In en rond het Pesthuys gierden ook de 
hormonen, al was de 3: 1 man-vrouw 
verhouding wat scheef. Nochtans mocht 
ik Astrid als mijn muze begroeten en 
togen wij in 1974 naar Amsterdam. In het 
Rijksmuseum deed ik mijn dienstplicht, 
terwijl avond-vwo toegang gaf tot 
geschiedenisstudie aan de UvA. 
Als beursstudent haalde ik zevens in 
mavo-tempo. Inmiddels solo, werd ik 
buurtpolitiek actief en in crisis-tijd trachtten 
wij werk te creëren. Matrijs was wat dat 
betreft voor ons, acht NJBG-ers, een (ver) 
hefboom. Klaas de Boer en Jaap Verschoor 
gingen in de uitgeverij (aanvankelijk van 
reisgidsen) werken en Ben Olde Meierink 
startte mede bouwhistorisch bureau BBA. 
Vooral Klaas stimuleerde me om kaartjes 
te gaan tekenen, wat leidde tot mijn 
cartografisch bureau MAP. Na de ups van 
de reiskaartenbranche werd een down 
redelijk gecompenseerd met kaarten voor 
geschiedenisboeken (Walburg Pers, Bezige 
Bij, Verloren en via BBA). Daarnaast ben 
ik ook als historicus actief gebleven, de 
laatste decennia vooral op het gebied van, 
jawel, boekgeschiedenis. 
Terug naar 1970: toen werd onze 
eerste propaganda-avond in de mavo 
gepresenteerd door kwekeling Marina 
(afdelding NJBG-Amstelveen). Op haar 
verjaardag twaalf jaar later, leerde ik haar 
collega gymjuf-Nelleke kennen. Ons ver 
rijkende liefdesleven werd bekroond met 
zoon Bram en dochter Mirte. Helaas is 
Nelleke ons te vroeg ontvallen, maar haar 
spirit indachtig en breed gesteund door de 
ruime (ook NJBG-)kring om ons, zijn de 
kinderen goed tot wasdom gekomen en 
zijn beiden zich (daartoe hbo
gecertificeerd) aan de beeldende kunsten 
gaan wijden. 
Die genen waren nu door geen NJBG tegen 
te houden! 
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Planologie en monumentenbehoud tot M75 

Van Gorcums ontstaan 

tot Gorcums sanering 

DOOR H f VAN ,tta 

GO&INCHI.W • J NOOIDU'N lN ZOON NV • 1Ul 

De NJBG afdeling Gorinchem e.o. is in 
december 1970 opgericht, een mooi 
ijkjaar, maar voor onze beschouwing 
over planologie en monumentenbehoud 
horen we verder terug te gaan. De 
belangrijkste monumenten kregen 
immers vanaf het einde van de 
negentiende eeuw voor het eerst serieuze 
aandacht, ook in Gorinchem. Zo werd 
de Waterpoort nog wel geamoveerd, 
maar de belangrijkste bouwelementen 
werden in 1894 overgebracht en tegen 
de achtervleugel van het Rijksmuseum in 
Amsterdam 'geplakt'. Daarna volgde de 
H. Geestkapel aan de Arkelstraat (1912). 
Het behoud van het Hugo de Grootpoortje 
en de museumbestemming van het 
gerestaureerde huis 'Dit is in Bethlehem' 
vormden de eerste wapenfeiten van de in 
1909 opgerichte Historische Vereniging 
'Oud-Gorcum' (HVOG). 

Nadien volgden spaarzaam enige 
restauraties, zoals die van het huis "t 
Coemt al van Godt' aan de Burgstraat 
dankzij Vereniging Hendrick de Keyser 
in 1941. Ook was er begin twintigste 
eeuw een voorlopige monumentenlijst 
opgesteld door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, maar daarvan verdween 
menig pandje geruisloos. Toch was de lijst 
tot 1962 ook aangevuld met negentiende
eeuwse gevels om straatwanden enigszins 
te waarderen. 

1962 is tevens het jaar, waarin de 
eerste planvorming ten aanzien van de 
Gorcumse binnenstad was vastgelegd 
in een, door de architecten Niepoth en 
Zuiderhoek in opdracht van de gemeente 

opgesteld, Basisplan. Positief was dat 
de iets eerder gevoerde discussie over 
demping van de Lingehaven gekeerd 
was in duidelijk behoud. Volgens de 
burgemeester heeft ook Monumentenzorg 
zich met de hoofdzaken van het basisplan 
kunnen verenigen, ondanks dat het plan 
stevige ingrepen behelsde. Zoals in veel 
steden leidde het toegenomen verkeer 
en de bevolkingsgroei (Gorinchem naar 
100.000 inwoners?) tot wilde plannen 
qua cityvorming en bereikbaarheid. De 
Gorcumse binnenstad was bovendien 
overvol met kleine woningen aan smalle 
straten en stegen, nog een reden om tot 
ingrijpende reconstructie over te gaan. 
Er werd dan ook wel over het 'basisplan 
sanering binnenstad' gesproken. Hoe de 
geschiedenis van de stad en de nieuwe 
plannen zich verhielden is door tijdgenoot 
H.F. van Peer begripvol beschreven. 

Het poortje aan de Grote Markt waardoor Hugo 
de Groot 400 jaar geleden ontsnapte. 
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De vraag is nu hoe de NJBG bij planologie, 
stadssanering en monumentenbehoud 
betrokken raakte. Het is onvermijdelijk 
om daarbij in de ik-vorm te schrijven. 
Een maand na de NJBG-oprichting, raakte 
ik op 24 januari 1971 via de familie 
Meulstee op het politieke pad. Vrijwel 
meteen werd ik aan het werk gezet 
om voor de PvdA enveloppen rond te 
brengen en ging ik deelnemen aan een 
studiecommissie volkshuisvesting. Tijdens 
een partijvergadering (22 september) 
had ik voorgesteld om de leden via een 
afdelingsblad te informeren en meer bij het 
lokale partijwerk te betrekken. Daar werd 
positief op gereageerd en vanaf oktober 
werd er overlegd, terwijl op de derde sessie 
op de uitgeverij van Kees de Ruiter plaats 
vond (16 november). Daar kon de reeds 
ingeleverde kopij gestencild worden, terwijl 
Kees al een gedrukte omslag had laten 
maken. Het eerste PvdA-kontakt verscheen 
nog in december, met een bijdrage van 
mijn hand over de 'sanering' van de 
Gorcumse binnenstad, die tegelijkertijd 
ook in het vijfde nummer van se was 
opgenomen. Tot ons beider verrassing 
kwamen Kees en ik elkaar kort daarop ook 
tegen bij een lezing van Van Peer voor 'Oud 
Gorcum' (5 januari 1972). Wij bleken dus 
niet alleen de politieke belangstelling, maar 
ook die voor geschiedenis te delen! 

Wim Voogt en Jennie en Kees de Ruiter (3e, 4e 
en Se v.l.n.r.) tijdens een bezoek van de SSG 
aan Brugge op 23 september 1978. 

De rubriek over de sanering werd in 1972 
in beide bladen met vier afleveringen 
voortgezet, waarbij ook het effect van 
het Basisplan op de voor de binnenstad 
ontwikkelde bestemmingsplannen 
werd beschreven. Bestond er tegen 
krotopruiming geen bezwaar, er kwam wel 
weerstand toen betere woningen, zoals aan 
het Wilhelminaplein, 

Een gemeentelijke delegatie onder aanvoering 
van wethouder Oost/ander (links voor) bezoekt 
in augustus 1972 het Wilhelminaplein. Het 
artikel dat Mirjam Salet over de (vergeefse) 
renovatie-plannen voor se schreef werd in de 
Gorcumse Courant overgenomen. 

gedoemd waren te verdwijnen. De 
bewoners pleitten voor renovatie en 
groepeerden zich in de aksiegroep 
binnenstad, die zich vrij rap voor het 
gehele centrum, ook als woongebied, 
ging inzetten. Vanuit de PvdA en de 
wereldwinkel kende ik al een paar 
actievoerders, zoals José Hageman en 
Otto Haitsma, en zag ik langs deze weg 
ook kansen om namens de NJBG voor 
het behoud van het stadsgezicht en 
monumenten te ijveren. 

Wij hadden in die tijd de wind mee, 
inspraak kwam overal hoger in het vaandel 
te staan en dat betekende dat plannen 
op het gebied van ruimtelijke ordening 
ook de aandacht kregen van een breder 
publiek. Toen dan ook in Gorinchem 
de inspraak voor het gemeentelijke 
structuurplan startte, probeerden wij 
(aksiegroep en NJBG) in zoveel mogelijk 
gespreksgroepen vertegenwoordigd te 
zijn. Namens de NJBG waren dat Rolf van 
Acquoy, Claas van Kuilenburg, Mirjam Salet 
en ondergetekende. De insteek was dat te 
grote groei en uitbreiding naar het oosten 
enerzijds de meeste druk op de binnenstad 
zou leggen, terwijl anderzijds de sanering 
de binnenstad al tot een gatenkaas had 
veranderd en er overigens op veel andere 
plekken verloedering optrad. Er werd dan 
ook gepleit voor een coherent beleid ten 
aanzien van de oude stad, wat in oktober 
1973 leidde tot de Nota binnenstad. 
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Nog vóór dat er van een NJBG-afdeling 
sprake was zijn Albert Meulstee en ik dia's 
wezen maken van Gorcumse monumenten. 
Deze (al lang blauwig verkleurde) dia's 
zijn op een ledenbijeenkomst bij Douwe de 
Vries op 11 maart 1971vertoond, waarna 
er prompt een foto-commissie in het leven 
werd geroepen (Wim Voogt, Rolf en ik) die 
in april startte met het op dia's vastleggen 
van monumenten en stadsbeelden, ook te 
Woudrichem. 
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Ook het achterhuis van het oude achterhuis 
van het pand Groenmarkt 3 (voormalig 
Agnietenklooster met de bekende 'gotische 
gevel' aan de oostzijde) werd in 1973 kort 
voor en na de sloop gedocumenteerd. Via 
de rubriek 'Verdwenen Monumenten' in de 
Gorcumse Courant en se beschreef ik in 
1974/1975 een tiental pandjes die ondanks 
plaatsing op de voorlopige monumentenlijst 
toch zijn verdwenen. 

Belangrijker nog was dat het al ontruimde 
Zieken-Gasthuis als mooie afsluiting 
voor de bocht van de Haarstraat in de 
Nota Binnenstad om die reden hoog 
werd gewaardeerd. Terwijl er al een 
sloopvergunning was verleend om plaats te 
maken voor een bankgebouw, zijn wij toch 
een actie gestart voor behoud. 

Nieu 
oor Gorinchem en Omstreken 

NJBG: redt liekengasthuis 
voor een st deliik museum 

Wederom werden er artikelen aangeboden 
die de voorpagina's van de lokale bladen 
haalden, werden er tot op een popfestival 
handtekeningen verzameld en hebben 
wij het ook in onze Museumnota als een 
mogelijke locatie voor een nieuw stedelijk 
museum opgevoerd. Uiteindelijk is de 
voorgevel van het pand behouden gebleven 
en geïntegreerd in een woonzorg-complex. 
Wat niet lukte was om het achtergelegen 
voormalige Pesthuis (laatst fungerend als 
beschuttende werkplaats) te behouden. 

ZORG , DAT BIJ UIT BREIDING NAAR OOST OF NOORD , 
~ --------i DE BINN E NSTAD NIET WORD T VE RMOORD, 

De NJBG Gorinchem e.o. heeft dus in de 
aanloop naar het Monumentenjaar 1975, 
samen met anderen, een wezenlijke 
rol gespeeld bij de ontwikkeling van de 
bewustwording dat de cultuurhistorische 
waarde van de binnenstad in het algemeen 
en individuele en groeps-monumenten 
in het bijzonder een belangrijke 
meerwaarde vertegenwoordigd. Het 
beleid dienaangaande is, gevoed door 
de tijdgeest, toen in behoorlijke mate is 
bijgestuurd. 
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Herinneringen van Huub Mombers 

Sinds enige tijd ben ik verhuisd naar 
Duitsland. Hier in de voormalige DDR 
liggen de oude huizen voor het oprapen 
op het platteland en ze zijn spotgoedkoop, 
maar je moet er wel even flink voor rijden 
vanuit Nederland. Ik ben inmiddels met 
mijn zeventig jaar alweer aan mijn derde 
of vierde oude huis bezig met opknappen ... 
tja ik heb de afwijking om oude dingen 
weer een tweede leven te gunnen. Dat kan 
zijn oud gereedschap of een kast, maar ook 
een oud huis. 

Ik had hiervoor mijn eigen museum in 
het dorp Alem in de Bommelerwaard. 
De collectie die ik in 37 jaar opbouwde, 
omvatte circa 3500 verschillende 
dakpannen en dak-ornamenten uit 
de hele wereld. Onder de naam 
'Dakpannencollectiemombers' wordt het 
grootste deel overgedragen aan Stichting 
Erfgoed Arsenaal Drenthe en krijgt het 
onderdak in een van de bunkers op het 
voormalige munitiedepot van Defensie. Het 
andere deel gaat naar Braunschweig waar 
reeds dertien musea zijn op het gebied van 
voormalige steen- en pannenbakkerijen. 
Uit de NJBG-tijd zijn enkele beelden wel 

blijven hangen in mijn gedachten. Ik was 
al jong lid van de NJBG en herinner mij 
nog de opgraving van Dorestad, bij Wijk 
bij Duurstede. Hete zomer eind jaren 
zestig, een heus jeugdzomerkamp. Waar 
we verbleven, aten en badderden weet 
ik niet meer. De opgraving zelf ging heel 
voorzichtig, nadat een shovel de bovenlaag 
had weggehaald. 

Uithangbord van het voormalige 
dakpannenmuseum van Huub. 

Meer ervaren aanwezigen gingen met soort 
troffel laagje voor laagje wegschrapen. 
Alle gevonden objecten werden verzameld 
en in een grote zeef geschoven waar 
een waterstroom overheen ging waarna 
alle objecten uit de modder tevoorschijn 
kwamen. Dit werd weer gedroogd en 
gesorteerd door heuse archeologen. 
Alles werd genoteerd, gefotografeerd en 
opgeslagen in stevige dozen. Als het in de 
middag te heet werd gingen we zwemmen. 
Of ik één of twee weken op NJBG
zomerkamp ging weet ik niet meer, maar 
heb het altijd interessant en leerzaam 
gevonden. Wellicht dat toen in die tijd ook 
het 'ei' is gelegd voor mijn latere beroep in 
de monumentenzorg. 

Indertijd had ik een NJBG-vriendinnetje. 
Vrolijk en enthousiast type. Woonde in 
Deil in een groot statig huis. Haar ouders 
waren vaak weg, want pa was kapitein op 
de wilde vaart. Het zal 1971 zijn geweest. 
Op een avond waren we met nog enige 
jongelui bij elkaar. Wie zich in dit verhaal 
herkent mag zijn vinger opsteken! Zittend 
op de grond met een lage tafel waarop 
een druipkaars op een fles, shag roken, 
half donker en muziek. Zij hield van 
Leonard Cohen waar ik geen bal aan 
vond, teveel gezemel in de teksten. Ik 
was fan van Crosby, Stills, Nash & Young. 
Had de elpee Déjà Vu meegenomen. We 
draaiden die de hele avond. Onvergetelijke 
nummers, Carry On, Teach Your Children, 
Woodstock, enzovoorts. Het is nooit wat 
geworden met het vriendinnetje, zal wel 
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aan mij hebben gelegen want wist niet wat 
ik het liefste zag, het mooie grote huis of 
haar. 
In de jaren zeventig woonde ik op 
Loevestein. Ik herinner mij nog dat op 
een avond in het Pesthuys na afloop 
iedereen huiswaarts keerde en ik niet in 
staat was terug te rijden vanwege iets te 
veel alcohol. Bert en Klaas verboden mij 
om te gaan rijden. Er was geen bed of zo 
in het Pesthuis maar wel een flink aantal 
bierkratten. Toen is iemand op het idee 
gekomen om er een kleed op te leggen 
zodat ik daar kon blijven slapen ... nou dat 
is dus een martelnacht geworden voor 
mijn rug en de volgende ochtend zaten de 
afdrukken van de bierdoppen nog uren in 
mijn lijf! 

~, L-

FIBULA 
13e Jaargang no. 2 m•art/april 1972 

Als rondleider in Loevestein schreef Huub 
een bijdrage in Fibula over dat kasteel ter 
voorbereiding op het aldaar te houden NJBG
jongerenkamp (zomer 1972). 
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De verbinding NJBG - monu
mentenbehoud 

De rol van de NJBG-afdeling Gorinchem 
e.o. in de sectie Historie van de Culturele 
Raad Gorinchem en het monumentenbe
houd in Gorinchem. 

Zoals elders in deze bundel al werd 
opgemerkt, hield de NJBG-afdeling 
Gorinchem e.o. (hierna: de afdeling) 
zich al in haar beginjaren bezig met 
de ontwikkelingen rond de binnenstad. 
Vanuit de politiek, maar ook vanuit het 
publiek was er toenemende aandacht 
voor het belang van het behoud van 
waardevolle elementen in (historische) 
binnensteden. Niet alleen in Gorinchem 
maar ook elders. Er was steeds meer 
verzet tegen grootschalige nieuwbouw en 
verkeersdoorbraken, zoals die in de jaren 
zestig nog voorzien waren in Gorinchem. 
Leden van de afdeling participeerden 
onder ander in de 'Aksiegroep Binnenstad' 
en hielden zich kritisch bezig met het 
zogeheten Structuurplan. 

Rond 1974 werden de plannen die de 
gemeente had met de oprichting van 
een Culturele Raad concreter. Die Raad, 
ingesteld door de gemeenteraad, zou 
een eigen budget krijgen om daarmee 
de diverse culturele instellingen te 
ondersteunen en te stimuleren. Belangrijk 
onderdeel van de Raad gingen de diverse 
secties vormen, waaronder een sectie 
historie. Daar waren vertegenwoordigers 
van de historische vereniging 'Oud
Gorcum', het Nederlands Klassiek Verbond 
afdeling Gorinchem èn de NJBG actief, en 
met stadsarchivaris Busch als adviseur. 
Lid van de sectie historie waren onder 
meer Henri Verschoor (tevens een tijd 
voorzitter), Rolf van Acquoy, Geert van 
Nieuwenhuizen en Wim Voogt, die ook 
jarenlang lid is geweest van de Culturele 
Raad zelf. Drijvende kracht in de sectie was 
zonder twijfel Kees de Ruiter, lid namens 
'Oud-Gorcum'. In het dagelijks leven was 
hij directeur van een educatieve uitgeverij 
op het Eind. Kees was sterk betrokken bij 
het wel en wee van de binnenstad van 
Gorinchem. Verder noem ik ook Henk Kruijt 
als actief lid van de sectie; hij komt later 
nog ter sprake. 



Vooral door Kees' toedoen is het 
plaatselijke historisch museum 'Dit is in 
Bethlehem' nieuw leven in geblazen èn is 
de Stichting Stadsherstel Gorinchem (SSG) 
tot stand gekomen. Uit de beschikbare 
verslagen van de sectie historie blijkt 
dat de sectie zich actief bemoeide met 
monumentenbehoud in Gorinchem. Zo is 
bijvoorbeeld met succes geijverd voor het 
behoud van de monumentale voorgevel 
van het voormalige Zieken-Gasthuis in de 
Haarstraat. Ook is veel energie gestoken in 
activiteiten rond M'75: het Monumentenjaar 
1975, een Europees initiatief dat voor 
Nederlandse steden met monumenten veel 
betekend heeft. Ook daarin hebben Kees 
en Henk, maar zeker ook NJBG-ers een rol 
gespeeld. 

Met de onthulling van een gevelsteen door prins 
Claus op 26 november 1977 werd de restauratie 
gestart van het eerste pand van de SSG, een 
huis met halsgevel, Westwagenstraat 34. De 
prins werd geflankeerd door beeldhouwer 
Marcus Ravenswaay (links) en SSG-voorzitter 
Kees de Ruiter (rechts). 

In september 1975 kwam een notitie van 
Kees in de sectie ter sprake, waarin hij 
pleitte voor de oprichting van een instelling 
voor stadsherstel. Kees en Wim bezochten 
daartoe tal van bestaande organisaties voor 
stadsherstel om te kijken hoe die te werk 
gingen. 

Bij al deze aanzetten speelde ook een rol 
dat de gemeente de beschikking had over 
een tweetal schenkingen van Gorcumse 
bedrijven, die wij graag als werkkapitaal 
wilden verkrijgen voor de op te richten 
instelling voor stadsherstel. Uiteindelijk 
is gekozen voor de stichtingsvorm en zijn 
Kees de Ruiter, Henk Kruijt en Wim Voogt 
de oprichters van de SSG geworden en wel 
op 5 mei 1976. 

De twee genoemde schenkingen zijn toen 
ook overgedragen aan de SSG die daarmee 
de te restaureren monumenten kon 
aankopen en de restauratie daarvan aldus 
kon voorfinancieren. Na de restauratie 
werden de monumenten vervolgens tegen 
marktwaarde verkocht en kon weer verder 
worden geïnvesteerd in volgende projecten. 
De SSG heeft inmiddels vele monumenten 
en beeldbepalende panden van de 
ondergang gered. Wim Voogt is tot medio 
1982 secretaris geweest en tot zijn vertrek 
naar Limburg begin 1987 bestuurslid. 

In de rubriek 'verdwenen monumenten' werd 
aandacht besteed aan de huizen Molenstraat 
48-52. Hoekpand 52 (voorzijde links) was al 
gesloopt, nummer 48 is later door de SSG 
gerestaureerd. 
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Geen denker, maar doener 

Als hoofdbestuursleden van de Bond namen 
Wim en Claas het initiatief deel te nemen 
aan de Unesco-campagne om de restanten 
van Carthago (Tunesië) op te graven. Hier 
geven zij een interview aan de verslaggevers 
van de Unesco die in beeld en geluid de 
werkzaamheden vastlegden (zomer 1974). 

Het is nu augustus 2021, ik ben net 69 en 
werk nog drie dagen per week als senior 
rechter - vroeger heette dat vicepresident 
- in de rechtbank Limburg, in Maastricht. 
Wat is de rol van de NJBG daarbij geweest? 
Is die er überhaupt geweest? 
Toen mijn NJBG-tijd begon (tweede helft 
1970), zat ik met een aantal andere NJBG
ers (onder andere: Claas, Rolf, Bert, Theo) 
op de HAVO. 
Ik was altijd al geïnteresseerd in 
geschiedenis, vooral de ontdekkingen 
in Egypte rond Toetanchamon hadden 
al vroeg mijn bijzondere belangstelling. 
Pas later, op het Atheneum en in 
de aansluitende militaire diensttijd, 
werden de vervolg-studieplannen 
concreter: psychologie en geschiedenis 
passeerden de revue, maar uiteindelijk 
bleek de rechtenstudie toch de meeste 
perspectieven te bieden. Daar hebben 
de contacten met Frits Ton, stadgenoot, 
rechtenstudent en ook betrokken bij onze 
NJBG-afdeling, toch zeker ook een rol 
gespeeld. In zoverre is er dus wel een link 
met de NJBG. 
Pas na mijn NJBG-tijd, in de Stadsherstel
jaren (met name 1976-1982), kreeg 
ik meer dan daarvoor met juridische 
onderwerpen te maken en had ik daarbij 
profijt van mijn rechtenstudie. 

Het zelf opgraven in de Nederlandse klei 
heeft eigenlijk nooit mijn directe interesse 
gehad - hoewel het opgraven in het 
mediterrane Carthago in 1974 en 1975 
wel weer boeide. Ik vond het organiseren 
van allerhande activiteiten en de contacten 
met anderen, binnen en buiten de NJBG, 
het boeiendst. Dit alles vanuit een brede 
belangstelling in tal van zaken, die ik 
overigens nog steeds bezit. Dat was ook 
het mooie daarvan, je kwam met veel 
mensen in aanraking, van alle niveaus en 
met tal van achtergronden. In dat opzicht 
heeft de NJBG-tijd een belangrijk stempel 
op mijn leven gedrukt. Dat is natuurlijk 
nog versterkt toen ik actief werd in het 
hoofdbestuur (1973) en ook in de jaren 
zeventig de activiteiten in Sint-Niklaas (al 
heel kort na de oprichting), in Carthago, 
de Rome-reis en de studieweek in Pont
à-Mousson en in Noordwest Frankrijk een 
nieuwe dimensie betekenden. 

Geschieden is-onderwerpen interesseren 
mij nog steeds in hoge mate, eigenlijk 
meer nog dan juridische kwesties. In mijn 
werk in de rechtbank hebben zo'n beetje 
alle vakgebieden mijn bureau gepasseerd, 
waarbij het strafrecht het meest langdurig 
en intensief is en wordt bedreven. Bij dat 
onderdeel van het recht is er (gelukkig) 
geen enkele link met de NJBG te leggen. 
En ook omgekeerd had ik er in die jaren 
geen idee van dat ik ooit in dit vakgebied 
werkzaam zou zijn. Er is overigens toch 
nog een link met mijn beroep en de NJBG. 
Toen ik in het kader van mijn benoeming 
tot rechter een (gebruikelijk) onderhoud 
had met een hoge ambtenaar op het 
ministerie van Justitie, bleek dit Wouter 
Meurs te zijn, in zijn jonge jaren een 
fenomeen in de NJBG. Ik had hem toen al 
zo'n twintig jaar niet meer gezien. Al met 
al: Het is gelopen zoals het moest lopen. 
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Kelenstraat 9-11 

In de Gorcumse Courant had ik een tijdje 
de rubriek 'Verdwenen monumenten' 
gevuld, waarvan ook enkele afleveringen in 
ons eigen Scriptum zijn geplaatst (1973-
1974). Een indertijd voor de gemeentelijke 
monumentenlijst bedoeld pand dat ik 
nog niet had behandeld was Kelenstraat 
9-11. Het was ooit verworven voor een 
hier gedacht V&D-warenhuis en stond 
daarom al jaren leeg, terwijl de voormalige 
winkelruimte in gebruik was genomen als 
fietsenstalling voor het stadhuispersoneel. 

De verwaarloosde voorgevel in 1975 uit de 
achttiende eeuw, kort voor de sloop. 

Zoals de huisnummering al aangeeft betrof 
het hier in oorsprong twee panden, die in 
de achttiende eeuw achter een nieuwe, 
brede voorgevel van vijf vensterassen 
werden getrokken. De gevel werd boven 
afgesloten door een kroonlijst in Lodewijk 
XIV-stijl. Vrij abrupt werd het monument in 
1976 gesloopt, de SSG was net gestart en 
ook de jonge sectie Historie bleek niet meer 
in staat om in te grijpen. Het gebouw werd 
zelfs niet gedocumenteerd, het sloopbedrijf 
zou zich nog wat over oud materiaal 

Luchtfoto uit 1951 met links de 
Hoofdwacht en vijf huizen naar 
rechts Kelenstraat 9, waarop (in 
het midden) de oude achtergevel 
te onderscheiden valt. 

hebben ontfermd en archeologisch 
onderzoek op deze interessante locatie was 
nog niet verplicht of zelfs maar gewenst, 
de heipalen moesten sofort de grond in 
voor een nieuw woon- en winkelcomplex 
dat indertijd als 'een aanwinst voor de 
binnenstad' werd beschouwd en nu als 
'verminking' wordt gezien. 
Schaarde de oude gevel zich mooi in 
het straatbeeld van de Grote Markt, 
interessanter nog waren de oudere panden 
erachter. Met name nummer 9 zou zelfs 
nog uit de zestiende eeuw dateren. Een 
scheidingsmuur met haardsteden vormde 
de overgang naar het hogere achterhuis. 
Deze is op oude luchtfoto's behoorlijk 
te zien en toont aan de achterzijde 
een topgevel met, naar het lijkt, zelfs 
kruisvensters. 

Wij hebben als NJBG indertijd wel het 
een en ander bereikt, vooral ook in 
goede samenwerking met anderen, 
zoals het behoud van de voorgevel van 
het Zieken-Gasthuis, het streven naar 
monumentenbehoud en stadsherstel. 
Maar behoud van dit object, deze overval, 
hebben we laten passeren. Het enige wat 
wij nu nog kunnen doen is nadrukkelijk 
( oud) Gorcumers op te roepen hun 
herinneringen aan dit pand te delen. Te 
denken valt aan hen die er nog gewerkt 
en gewoond hebben of er op bezoek 
kwamen, degenen die er hun fiets stalden, 
zij die technisch betrokken waren bij het 
pand vanuit bouw- en woningtoezicht of 
de werkers tijdens de sloop, die over een 
uitstekende kennis beschikken hoe een 
oud pand in elkaar zit en hoe dat zo veilig 
mogelijk te onttakelen. Al die herinneringen 
zijn relevant! Als dat dan nog met foto's, 
tekeningen of voorwerpen kan worden 
aangevuld dan hebben wij ons allen van 
een ere-taak gekweten. 
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Tot op de bodem 

De landelijke NJBG was een vereniging 
waar de belangstelling voor archeologie 
floreerde. Hoogtepunten waren elk jaar 
de zomerkampen, waarbij onder toezicht 
van archeologen van de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 
een opgraving centraal stond. De 'vader' 
van de NJBG, prof. dr. Renaud, stond 
daarbij borg voor het vrij leggen van 
kasteelfu ndamenten. 

Huib de Kok geeft instructies over 
het gebruik van de grondboor. 

Hoewel de ervaring met opgraven bij 
de kersverse Gorcumse afdeling gering 
was, werd er al wel direct contact gelegd 
met regionale vertegenwoordigers van 
de ROB en de AWN, als Arnold de Haan 
en Fred van der Beemd. AWN-er Huib 
de Kok gaf ons een introductiecursus 
veldverkenning met behulp van onze eigen 
grondboor bij het verkeersplein en in de 
Arkelse Vrouwenhuiswaard. Binnen de 
afdeling werd een commissie werkgroep 
buitenonderzoek (CWBO) ingesteld. Langs 
officiële weg werden Claas en Bert uitgerust 
met een legitimatiebewijs dat aangaf dat 
wij gerechtigd waren om proefboringen te 
doen binnen de gemeente. 

LLGITll\lATIE 

• ge 

Identiteitsbewijs voor het verrichten 
van archeologisch grondboorwerk te 
Gorinchem. 

Een bezoek aan de voormalige (klooster) 
boerderij 'Oudenhage' bij de Arkelse Dam 
leidde niet tot toestemming, maar wij 
kregen wel een blok natuursteen mee 
dat was voorzien van een lijstprofiel. De 
bibliotheek in het Pesthuys werd naast 
boeken gevuld met dit soort oudheden 
maar bijvoorbeeld ook met een door de 
politie afgeleverd skelet! Het braakliggende 
Kazerneplein werd op scherven gescreend 
en uit de sloot langs de Dalemsedijk werd 
een kloostermop gevist, waar op een muur 
van het kasteel der Arkels was gestoten. 
Met eigen meetlint en jalons werd dit 
gebiedje in kaart gebracht. Hoewel er in 
feite weinig te doen viel, was de opkomst 
en het enthousiasme aanstekelijk, maar 
was het voor het bestuur en de CWBO ook 
essentieel om zo spoedig mogelijk voor het 
'echgie' te gaan. 

Opmeting van het 
werkterrein langs 

de Dalemsedijk. 
Henri Verschoor 

hanteert het 
meetlint. · 
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Beeld van de opgraving naar 
molenfundamenten te Woudrichem. V.l.n.r. 
Henri Verschoor, Douwe de Vries, Peter von 
Hout en Wim Plante. 

Nog geen week later viel het oog op een 
berichtje in het Brabants Dagblad van 12 
september 1972, waarin de burgemeester 
van Woudrichem ijverde voor herbouw van 
de in 1945 opgeblazen molen 'Nooitgedagt'. 
Meteen stonden wij op de stoep en boden 
onze diensten aan. De achthoekige 
molenfundamenten bleken goed te traceren 
en samen met de afdeling Rotterdam 
konden wij vooral in de herfstvakantie 
met verblijf in de lokale kazerne een forse 
hoeveelheid werk verzetten. Wij brachten 
de fundamenten in kaart en voegden een 
voorstelletje voor herinrichting bij. Voor 
herbouw waren de resten ongeschikt, de 
molen kwam jaren later iets verderop te 
staan. 

1973 werd het jaar van de opgraving aan 
de Langendijk 71, waar het oude pand was 
afgebrand en horecaondernemer Huub 
van Capel iets nieuws wilde bouwen. Ook 
hier boden wij aan de fundamenten te 
onderzoeken binnen - niets minder - het 
kader van 'stadskernonderzoek', wat in 
Dordrecht een groots project was onder 
leiding van provinciaal archeoloog Herbert 
Sarfatij, die overigens wel zo sympathiek 
was om ons ook met goede raad bij te 
staan. De Langendijk was op zaterdagen 
razend druk en ook voor onze stand 
dromde bezoek samen om in bakken met 
scherven te graaien en anders kwam de 
fotoclub langs voor een shoot van onze 
zwoegende ruggen te midden van de 
steeds hoger reikende fundamenten. Ook 
deze muren werden in kaart gebracht, 
met haardsteden, plavuizen vloeren en 
tegelplinten. Aan de opgraving werd ook 
deelgenomen door de landelijke NJBG
jongeren- en herfstkampen. 

Op de Langendijk aangetroffen 
tegeltje als deel van een tegelplint. 

Drukte op de Langendijk voor de stand met 
vondsten. Het door Dolf Banus geschilderde 
bord meldt: 'de NJBG onderzoekt hier 
middeleeuwse fundamenten. 

Het zelfde tegeltje apart en in kleur 
gefotografeerd. 
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Met name enkele van onze toen jongste 
leden hebben de archeologische fakkel 
met nog meer energie overgenomen. Zo 
spitte Henk Hovenkamp op zijn woonstee 
Loevestein en droeg daar enorm bij aan de 
kennis over de voorburcht. Een expositie 
van door hem gevonden voorwerpen trok 
25.000 bezoekers! Peter van Hout verkende 
de Arkelse kerkbuurt en voorgelegen 
uiterwaard en kon aan de hand van 
Pingsdorf- en andere scherven de tiende
eeuwse vermelding van Arkel schragen. Hij 
verlegde zijn aandacht naar met name de 
Gorcumse aardewerkproductie van potten 
en vooral tabakspijpen, wat culmineerde 
in een publicatie over die nijverheid in 
Neêrlands tweede pijpenstad (na Gouda). 

Het in 1980 braakliggende terrein aan de 
Gasthuisstraat, bedoeld voor de uitbreiding van 
de Hema. 

De sloop voor de Hema (1977) aan de 
Gasthuisstraat en het vrijgekomen Zieken
Gasthuisterrein (inclusief het oude en 
ons eigen pesthuis) omstreeks 1981 trok 
menig spoorzoeker aan, ook de eerste 
metaaldetectors zoemden, maar die 
sloegen niet uit voor de vele 'lugubere' 
knekels. Wel trok naast Peter ook Martin 
Veen hier serieus rond, nog onbewust 
zijn toekomst inhalerend. Besef omtrent 
de spelregels was bij de NJBG goed 
ontwikkeld, zij was het die de gemeente 
opriep om schatgravers van buiten de stad 
te weren. 

Na de sloop van hotel De Vijfheerenlanden 
aan de Haarstraat, werden aldaar 
aangetroffen archeologische vondsten 
in 1981 geëxposeerd in de ter plaatse 
gebouwde Rabobank, die tevens als 
sponsor had opgetreden. 

gora.l1l5E courant W?ENSOAG 10 JUNI 1992 

JBC: i <'ll((dbond m ei t•emieuu:d é la11 

'Geschiedenis en archeologie 
meer dan alleen ·aartallen' 

"Zover zijn -..e in Gorinchem nog 
nie1 ". bekcnl hij "Maar binnen de 
NJBG be 1aa1 ook een ka,1elenwcrk
groep. De,e "cri.groep maak1 onder 
meer excursie, naar kastelen die van 
tevoren door de leden bcMudeerd zijn. 
We zijn ges1ar1 mei werkgroep Bom
melstein op het gebied van vond~ten raad en van de Stichting Hi,tori ch 
rc 1nura1ic. In de vakaniie organi Bodemonderzoek Gorinchem. Jeroen 
seert deze -..erkgroep kampen waarbij hecf1 nu even tijd om een en ander 
vele ka\tclen in het binnen en buiten voor te bereiden, hij heefl de examen
land worden bc,oeht. Dit jaar zullen periode op de Oude Hoven achter de 
we in de 10mcrmaanden ,-en aanial rug en gaat ,irak, in cptcmber verder 
kampjc, organi,eren op hel 1errein met de ,tudierich11ng ge chiedeni, aan 
van 1.oc,es1ein zeil om mc-e 1c kunnen de Hogeschool m Ro11crdam. Wat dat 
"'erken aan de rc,tauratie van de betreft hoopt h1J van 1ijn hobby zijn 
enorme vond,tencollccue die dit ,lot beroep te maken. 
rijk is". Zo hebben de leden in voor Waar de Jeugdige hi~toricus en ama
gaande jaren ka 1clen in Luxemburg teurarcheloog ooi- aandacht aan wil 
en Zuid- ngcland onder de loep geno schenken is het toekom tige trace van 
men. de Betuwelijn. 
De afdeling Gorinchem gaat hei ko "Ik hoop dat alle hi,1orische en ar 
mende herfst. eizoen een opgravings cheologische verenigingen in de treek! 
campagne opstarten in de Spaarpot wat dat betreft gaan \amcnwerkcn om 
steeg en de Revetsieeg . .,Dat doen we voor de graafmachine!. uit hel bode 
niet op eigen hou1je, hiervoor hebben marchiefveilig te tellen". 

&...JèCi:..i.l1:11IL.JUa.n:x1;n_..i.=· de ultu cle De J BG . wat dat betreft "'el d 

Interview met Jeroen van der Vliet in de 
Gorcumse Courant van 10 juni 1992. 

De tijd was dan ook voor Martin rijp 
om mede namens de NJBG de Stichting 
Historisch Bodemonderzoek Gorinchem 
(SHBG) op te richten (november 1983). 
In museum 'Dit is in Bethlehem' werd 
vervolgens in 1985 een vitrine met 
archeologische materiaal ingericht. 

De stichting organiseerde in 1989 samen 
met de landelijke NJBG een cursus 
streekhistorisch onderzoek, maar Peter 
van Hout stelde twee jaar later dat de 
afdeling nu toch wel ter ziele was. Nog 
in 1992 probeerde Jeroen van der Vliet 
de Gorcumse NJBG weer te reactiveren 
door opgravingscampagnes te starten in 
de Spaarpot- en Revetsteeg. Hij kreeg 
daarvoor de steun van de SHBG en 
de Culturele Raad Gorinchem. Tevens 
vroeg Jeroen aandacht voor de komende 
werkzaamheden aan het tracé van de 
Betuwespoorlijn. Vanuit de hoofdband bleef 
Van der Vliet als kampsecretaris nog even 
aandacht voor Gorinchem houden en zijn er 
nog jeugdkampen in de stad (Nonnenveld) 
en omgeving georganiseerd. Maar tijdens 
de NJBG-reünie van 1996 was daar geen 
herinnering meer aan en leek de afdeling al 
een jong belegen herinnering. 

33 



Herinneringen van Henk 
Hovenkamp 

In 1994/1995 namen Martin Veen 
(als SHBG) en Teus Korevaar namens 
de AWN het initiatief om tot een 
'Begeleidingscommissie archeologisch 
onderzoek Gorinchem' te komen. 
Gemeentesecretaris Felix Cerutti trad in 
het begin op als voorzitter en benoemde 
een beleidsmedewerkster als secretaris. 
Zij werd voor een aantal uren per week 
belast met archeologiebeleid. Archivaris 
Arnold Busch werd als voorzitter gevraagd 
(opgevolgd door René van Dijk). 
Naast de SHBG, AWN, de gemeente, 
het Stadsarchief, waren ook Oud-
Gorcum, het Gorcums Museum èn de 
NJBG in de persoon van Jeroen van der 
Vliet, vertegenwoordigd. Vanaf 1996 
participeerde stadsarcheoloog Pieter Floore 
mede in dit gezelschap. Het was dus 
primair een 'ambtelijke werkgroep'. 

Bij de eerste 'formele' opgraving aan de 
Blijenhoek onder leiding van Floore werd 
meteen aan de inzet van vrijwilligers 
gedacht. Leerlingen van het gymnasium 
en de RSG en leden van Oud-Gorcum en 
de AWN togen aan het werk. De eerste 
kern van wat tegenwoordig als 'community 
archeology' wordt genoemd. Binnen drie 
jaar bleek dit een vrij vaste groep te zijn, 
die ook bij oproep klaar stond. 
Enkelen van hen raakten betrokken bij 
de uitwerking van de vondsten, zoals met 
name Toos Busch. Dit zijn de vrijwilligers 
van het depot, dat inmiddels een prachtige 
huisvesting heeft gekregen. 

Martin Veen startte al vroeg met 
het opbouwen van een website, die 
sindsdien een schat aan gegevens, zowel 
foto's van vondsten, maar ook de vele 
projectverslagen helder in beeld brengt. 
Uiteindelijk heeft hij ook zijn werk in het 
vak gevonden in het Huis van Hilde, het 
archeologisch depot van Noord-Holland te 
Castricum. 

Ik ben medio 1971 lid geworden van de 
NJBG, ik was toen net twaalf jaar. Ik 
kende toen al wat leden via mijn oudere 
zusje of het waren buren: Henri Verschoor, 
Frits Ton, Douwe de Vries et cetera. De 
meeste herinneringen die ik heb zijn die 
van de opgravingen van de Langendijk en 
de molen in Woudrichem en de verkenning 
van de Arkelse burcht in het Wijdschild en 
vaagjes een reis naar Sint-Niklaas. Maar 
natuurlijk ook aan het Pesthuys met zijn 
inrichting zoals dat begin jaren zeventig in 
de mode was. 

Ruurd en Henk zoeken in de bermsloot van de 
Dalemsedijk naar een muur van de burcht der 
Arkels (1972). 

Ik ben eind 1974 als hoofdredacteur van 
Scriptum Caspingium tot het bestuur 
toegetreden. Vanuit Loevestein was dit 
nog wel te doen, maar vanwege verhuizing 
naar Driebergen-Rijsenburg moest ik in 
1976 deze functie weer neerleggen. Hoewel 
de NJBG op Loevestein niet welkom was, 
iets met een ietwat uit de hand gelopen 
feestje in de Kruittoren, hebben Jaap 
Wisse en ik in 1975 een tentoonstelling in 
genoemde toren gehouden. Onder de vlag 
van de NJBG presenteerden we daar onze 
vondsten. Dit trok 25.000 bezoekers. De 
opbrengst is naar de Stichting Vrienden van 
de Gelderse Kastelen gegaan ten behoeve 
van de restauratie van de toren van 
Goudenstein te Haaften. 
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Naast vele goede herinneringen helaas 
ook slechte, vooral vanwege het 
stencilapparaat op zolder van het Pesthuys 
en die verschrikkelijke vellen waarop je je 
teksten moest uittypen en je tekeningen 
moest maken met die verschrikkelijke rode 
correctielak. U begrijpt, de functie van 
hoofdredacteur hield ook de productie in. 
Verder staat me vaagjes iets bij over een 
toiletgelegenheid in het Pesthuys, maar dat 
heb ik kennelijk met succes verdrongen. 

Ik ben geloof ik tot 1977 lid gebleven. Op 
Loevestein heb ik een eigen vereniging 
opgericht, de Werkgroep Loevesteyn, om 
daar onder supervisie van prof. J.G.N. 
Renaud de opgravingen te kunnen doen en 
het vondstmateriaal te verwerken. Deze 
vereniging bestaat na veertig jaar nog 
steeds en telt thans meerdere NJBG-ers uit 
den lande die de vondsten uit het verleden 
verwerken. 

Hoewel ik oorspronkelijk de archeologie in 
wilde, ik heb zelfs twee doctorale bijvakken 
castellologie gehaald bij Renaud in Utrecht, 
ben ik uiteindelijk archivaris geworden en 
ben ik nu als vakspecialist Middeleeuwen 
werkzaam bij Het Utrechts Archief, deels 
gedetacheerd bij de Ridderlijke Duitsche 
Orde. Het opgraven heb ik echter nog niet 
verleerd, recent heb ik nog meegedaan 
aan de opgraving van het Nieuwe Blokhuis 
in mijn woonplaats Harderwijk en ben ik 
de archeologische 'spil' in de plaatselijke 
historische vereniging. Als bouwhistoricus 
geef ik af en toe nog advies aan 
Rijksvastgoed, 
de vroegere Rijksgebouwendienst, 
een voormalige werkgever, en zit ik in 
het bestuur van de Bond Heemschut, 
afdeling Gelderland. Kortom, ik ben in het 
historische veld actief gebleven. 

Veel contact met oud-leden uit Gorinchem 
heb ik niet, maar een gedeelte van mijn 
oude ploeg zit in Utrecht, denk aan de 
heren van Matrijs of bijvoorbeeld Bram van 
den Hoven van Genderen, die regelmatig 
op de Utrechtse studiezaal te vinden 
schijnt te zijn. Met Jaap Wisse, mijn oude 
graafmaatje, heb ik nog jaarlijks contact, 
iets met verjaardagen. 
Bij mij zijn werk en hobby nauw verbonden. 
In mijn vrije tijd restaureer ik nog steeds 
archeologische en andere antieke objecten, 
deels uit eigen verzameling, soms voor 
culturele instellingen. 

Ter gelegenheid van de NJBG-reünie in 1996 
bood Henk een beeldje aan Rob Kreszner, de 
conservator van het Gorcums Museum. 

Ik verzamel nog steeds gegevens over 
Loevestein en Harderwijk die ik opneem 
in calendaria en ter beschikking stel voor 
derden en ben ik onder andere betrokken 
bij het onderzoek naar de Hanze. Gelukkig 
heb ik ook nog een fijne tuin en hou ik van 
koken. Dus af en toe ben ik niet historisch 
bezig. 

PLAATJESARTIKELEN 
-o

HANDEL·IN GEBRUIKTE 

GRAMMOFOON PLAT1'N 
-o-

?rijzen liggen~ beneden 

de hBlft ~an de nieuwpriJf 

-o-

LUISTEREN AAN DE ~ISCOBAR! 

-o-

35 



'Niemand mag zichzelf pryzen, zyn werken moeten het m wyzen' 
(Staat geschreven in het oude hek boven op de Grote Toren in Gorinchem) 

In gesprek met: Martin Veen. 

Op zijn werkplek in Castricum, in het 
prachtige 'Huis van Hilde', vertelt hij 
hoe hij hier terecht is gekomen. Het 
wordt een mooie slingerweg door de 
meest uiteenlopende archieven. Na zijn 
schooltijd heeft hij onder meer tijdens een 
vakantiebaan op Loevestein kassawerk 
gedaan, rondleidingen verzorgd en later 
het archief goed opgezet. Door een 
archiefinspecteur werd hij gevraagd om 
dit ook op het Ministerie van WVC te 
doen. Later werd dit opgevolgd met werk 
als hoofd archief in het Rijksmuseum, de 
archieven van Rijkswaterstaat en inmiddels 
alweer vijftien jaar de Provincie Noord
Holland. Zelf zegt hij daarover "mijn werk 
in Castricum is vooral leuk omdat ik een 
groot en zeer gevarieerd netwerk heb, vaak 
ook zeer bevlogen mensen. Wat ik ook 
nog steeds leuk vind is om resultaten van 
archeologisch onderzoek zo breed mogelijk 
voor het publiek toegankelijk te maken". 
Dat netwerk blijkt deels te bestaan 
uit contacten die al tijdens het NJBG
lidmaatschap zijn ontstaan. 

De nog Jonge Martin luistert naar burgemeester 
Schreuder, bij de opening van een expositie 
over archeologische vondsten die op het 
terrein van de Rabobank aan de Haarstraat zijn 
gevonden (1980). 

Aan de NJBG tijd bewaart hij goede 
herinneringen, de gezelligheid was heel 
belangrijk, van Pesthuys tot kampen 
en opgravingen. Hij vertelt lid te zijn 
geworden in de tweede of derde klas 
van de middelbare school, waarbij hij 
meteen hoofdredacteur werd van Scriptum 
Caspingium en dat heeft hij 

twee jaar volgehouden. Overigens heeft hij 
alle nummers gedigitaliseerd en deze zijn 
te bekijken op 
www.archeolog iegorinchem .com 

Nog steeds bewoner van Gorinchems 
binnenstad, steekt hij ook daar heel 
wat uren vrijwillig in alles wat met de 
lokale geschiedenis te maken heeft. 
Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in 
de tentoonstelling In Gorcum gebakken 
rond wandtegels, keramiek en pijpen 
in de zeventiende eeuw, die hij samen 
met Rob Kreszner heeft opgezet. Voor 
zijn inspanningen heeft hij de 'zilveren 
schouderklop' ontvangen, een blijk van 
waardering voor zijn archeologische 
werk. "We zijn toen een jaar of twee 
druk geweest met het voorbereiden van 
een tentoonstelling en publicatie over 
keramiek uit Gorinchem. Tentoonstellingen 
met een specifiek Gorcums onderwerp 
zijn nogal tijdrovend in de voorbereiding. 
Dit thema was nog een stukje lastiger. 
Tijdens voorbereiding werd ook nog 
door meerdere auteurs archiefonderzoek 
naar pottenbakkerijen en tegelbakkers 
uitgevoerd". 

In het Gorcumse is hij aanspreekpunt voor 
het archeologisch depot en daarbij blij met 
de inzet van Toos Busch, omdat hij zelf zegt 
dat hij dit nooit in zijn eentje zou redden. 
'We zijn het enige gemeentelijke depot in 
het land dat volledig op vrijwilligers loopt'. 

36 



1 ~ [L (Q) [E M [E ~ M ffei ® ffei Z ~J ~ 
D[Q)[E [E[EQJJW~®[E [L[E[N]LJ[E D 

Raadhuis plein 6 Ar
kel tel : 01831-1418 

VAN EEN LEUK BOS

JE BLOEMEN, TOT 

EEN ONVERGETELYK 

BRUIDSBOEKET 

HET BESTE ADRES! 

(lid fleurop-interflora) 



Scflptum Caaplnlum 
Utt;aven Nederland• Jeugdbond wrBe8Cllder1ng van de Geedlledenlt. 

afdellrv Gorfnc:1,em en omecllniken 1970-2020 




