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GORINCHEM
Toos Busc/1, Martin Veen e11 Wieteke van Hulten

Depot en werkruimte
De klimaatkamer werd in gebrui k genomen nadat enkele aanpassingen waren
uitgevoerd. T emperatuur en relatieve luchtvochtigheid zij n afleesbaar via een
computergestuurd programma. De opslag van het geconserveerde ijzer voldoet
hiermee volledig aan het gestelde in de KNA.

Publiciteit
Hel Bluebandhuis heeft sinds juni bij de voordeur in de Rosmolensteeg een
gevelsteen met atbeeldingen van de bebouw ing in 1890, 1934, details van hel
archeologisch bodemonderzoek en de nieuwbouw in 20 11 . T ussen de
leervondsten van het Bluebandhuis werden twee bijzondere objecten
aangetroffen: een leren handschoen en gedeelte van een gareel , onderdeel van
paardentuig.
De website www.archeologiegorinchem.nl werd regel matig geactualiseerd en
trok 63.339 bezoekers. Dil is ruim 15 % meer ten opzichte van 20 12. Jn
samenwerking mei de so ftware-ontwikkelaar werd gewerkt aan een verbetering
van het collectiebeheersysteem. T en behoeve hier van werd begonnen met het
fotograferen van de collectie.

Krantenartikelen

* De Stad Gorinchem, 2 juli : Gevelsteen voor hel Bluebandhuis.
* AD Rivierenland, 25 juli: B ij zondere leervondsl in de stad.
* AD Riv ierenland, 19 september: Wapens zijn in goede conditie. Particul ier
schenkt museum strijdtuig.

* De stad Gorinchem, 24 september: Niet historisch, wel uniek. Wapens WOII in
Gorcums museum.

Wcrkzaamhcdcn vrij willigcrs
Wekelijks werden op maandag, woensdagavond en vrijdag diverse
werkzaamheden uitgevoerd.
D e numismatische vondsten van het Bluebandhui s (20 11) werden beschreven
door Wim Boudeslein.
H et leer werd geconserveerd door T oos Busch. Martin V een maakte foto's van de
exposabele (metaal) vondsten. Zestien voorwerpen, roodbakkende kannen,
lekschalen, deksel, grapen, testjes en een bakpan werden gerestaureerd door Arie
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Saakes en Tiny Wijnen. Het restaureren van het glas uit de Nieuwstad (2009)
door Martin van der Vliet leverde een groot fragment van een kometenglas op.
Met eenvoudige hulpmiddelen als prikijzers, j al ons (gemeentewerken) en een
edelmanboor werden nog onbekende fundamenten van het kasteel van de Arkel s
getraceerd door Ton Wij kamp, Arie Saakes en Toos Busch. De heren C. van der
Esch en W . Struijk assisteerden bij deze werkzaamheden.
De omwonenden van de Kasteelplaats en volkstuinders van de Oostgracht
verleenden hun medewerking. Het onderzoek naar de afmetingen van hel kasteel
van de Arkels leverde nog onbekende fundamenten op die door Hollandia ,
Zaandijk in GPS werden vastgelegd. Historische kaarten, gegevens van het
Regionaal Archief Gorinchem, tekeningen en fo to's werden verzameld om eens
tot een zo compleet mogelijke weergave van het kasteel van de Arkcl s te komen.
In 20 14 hopen wc foto's uil 1975 van de Kasteelplaats op te sporen.

Schenkingen
Een grote vitrine werd geschonken door EP Gorinchem.
Ernest Hoebcc schonk de werkgroep een aantal naslagwerken en tijdschriften.
Via het Gorcums Museum kreeg de gemeente Gorinchem drie baggcrvondsten uil
de Tweede Wereldoorlog geschonken. Een sabel uit 18 13- 1905. Een geweer met
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gcwecrbajonel van een model dat tussen 1895 - 1940 in gebruik was. De karabijn
met een karabij nbajonct voorzien van een stempel uit 19 18. Or. /\.V.A.J . Bosman
heeft deze vondsten in een rapport tot in detail beschreven. De vondsten worden
geconser veerd.

Bezoekers
In oktober werden rondleidingen gegeven door het depot en de werkruimten voor
Inner Whcel Gorinchem en de Historische Vereniging Oud-Gorcum.
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