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De zoektocht van A.J. Busch - ten geleide
Stadsarchivaris A.J. Busch sluit bij de gemeente Gorinchem een benijdens
waardige loopbaan af. Als iemands voorliefde uitgaat naar het verleden zijn er
weinig mooiere werkplekken te bedenken dan een stad met zo'n rijke historie,
waar zoveel bijzondere naslagwerken en documenten bewaard zijn gebleven.
Of, zoals hij het zelf heeft omschreven, "waar je zomaar een bezegelde oor
konde, een historische kaart of prent van eeuwen her ter hand kunt nemen."
A.J. Busch heeft de gemeente Gorinchem en - voor een deel van zijn tijd het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bijna
dertig jaar als archivaris gediend. Een lange periode, maar dat heeft de kwali
teit van zijn werk aanzienlijk bevorderd. Een archivaris moet honkvast zijn,
heeft hij zelf ooit aangegeven. Bij verandering van werkkring vervalt immers
de in de loop der jaren opgebouwde kennis en bij een start elders moet weer
van voren af aan worden begonnen. Bovendien is zijn werk afwisselend. Elke
dag leert hij weer en meer.
Toen Busch op 2 januari 1969, na tien jaar in zijn geboortestad Dordrecht
in het gemeentearchief te hebben gewerkt, in Gorinchem kwam maakte hij
zijn eerste gang naar de toenmalige burgemeester mr. L.R.J. ridder van Rap
pard. Deze drong er bij hem op aan - conform de wens van het college B. en
W. - geregeld artikelen over de geschiedenis van Gorinchem te produceren.
Van die taak heeft hij zich toegewijd, nauwgezet én eigenzinnig gekweten. In
de loop der jaren zijn honderden artikelen en talloze boeken en boekjes van
zijn hand verschenen, waarin de historie van Gorinchem minutieus in kaart
wordt gebracht. Hij laat op die manier bij zijn afscheid zijn eigen 'merkteken'
in die historie na.
Op die tweede januari 1969 kwam A.J. Busch terecht in een volledig leeg
archiefgebouw dat nieuw was gebouwd op de hoek van de Molenstraat en de
Weessteeg. Tot die tijd was de papieren erfenis van Gorinchem opgeslagen in
het Stadhuis op de Grote Markt. In de nieuwe, brandveilige omgeving heeft
hij de archieven en verzamelingen sterk uitgebouwd. De omvang ervan is in
zijn periode bijna verdrievoudigd. De inhoud varieert van een uitgebreide bi
bliotheek, een unieke zegelcollectie, een beeld- en geluidscollectie, de topo
grafisch historische atlas en zeer kostbare kunstwerken tot kerkelijke doop-,
trouw- en begraafboeken, bouwtekeningen, naslagwerken en stukken van
vroegere rechtscolleges, notarissen en particulieren. Het 'Stadsarchief Gorin
chem' is zo ontegenzeggelijk de best gedocumenteerde instelling ter plaatse.
6

Busch heeft zich als archivaris en geschiedschrijver op vele fronten voor
de stad ingezet. Behalve van de gemeente is hij archivaris van het Hoogheem
raadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en is hij gewaar
deerd adviseur (geweest) van cultuur-historische organisaties als de Stichting
Stadsherstel Gorinchem, de Historische Vereniging 'Oud- Gorcum', de Werk
groep Archeologie Gorinchem, de Stichting Merewade en Museum 'Dit is in
Bethlehem'. In de loop der jaren hebben tal van verenigingen of instellingen
verder een beroep op hem gedaan om 'hun' geschiedenis door hem in kaart te
laten brengen. Zo heeft hij recent nog een belangrijke bijdrage geleverd aan
het boek 'Vergaard-Bewaard-Beheerd', waarin het cultuurbezit van het Hoog
heemraadschap wordt beschreven.
Hoewel het in het algemeen niet van gevaar ontbloot is zich te bemoeien
met de werkwijze en de invulling van de taken van Busch, verwachten en ho
pen we toch dat hij ook na zijn officiële afscheid zijn zoektocht naar oud Go
rinchem zal voortzetten en zijn kennis en kunde ten dienste zal blijven stellen
van onze fraaie stad en ons als bewoners.
Hij zal dan in zijn vertrouwde archiefgebouw een 'bezoeker' zijn. Temid
den van vele anderen. Want het is ook zijn verdienste en betekenis geweest
dat hij in zijn jaren een sterk toenemend aantal inwoners van Gorinchem en
anderen naar het archief heeft weten te trekken en hen voor het verleden heeft
weten te interesseren. Wat dat betreft heeft hij zelf wel eens wat misnoegd
vastgesteld dat het archief bekender is bij het publiek dan bij het bestuur en de
ambtenaren.
Ter gelegenheid van zijn afscheid op 27 februari 1997 en uit grote waarde
ring voor zijn werk heeft het Gorcumse gemeentebestuur dit boekje willen uit
geven. Het bevat een complete bibliografie van A.J. Busch, artikelen van men
sen die met hem te maken hebben gehad en zijn liefde voor de Gorcumse his
torie delen, een beschrijving van het Gorcumse archief en van aspecten van de
geschiedenis van Dalem door zijn naaste medewerkers en tenslotte een artikel
van de archivaris zelf over het belang van het gemeentelijk jaarverslag.
P. IJssels
burgemeester van Gorinchem
A. Wind
dijkgraaf Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden
7
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In het stadhuis op de Grote Markt is vanaf de opening in 1860 tot 1969 de erfenis van Gorinchem opgeslagen geweest.

C.C
ch,
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'MET BEDAARDEN IJVER'
R.F. van Dijk

Archiefzorg in de negentiende en twintigste eeuw in Gorinchem
Een nobel man was wethouder C.G. Boonzajer. Ondanks de door hem
"doorgestane pijnlijke omstandigheden en operatiën was zijn geest steeds
werkzaam met overpeinzingen ter bevordering der belangen en het welzijn der
gemeente." Op 14 oktober 1854 schonk hij de gemeente daarom een aantal
oude archiefstukken, die hij als notaris uit boedels had gered.1 Dezelfde dag
kwam de gemeenteraad in vergadering bijeen. Raadslid W.C.M. Begram
stelde voor f 100 op de begroting te zetten "voor het in orde brengen van het
archief'.
Daarmee bedoelde hij het archief van het stadsbestuur tot 1814, dat echter
voor bijna niemand leesbaar was vanwege het schrift dat men vroeger han
teerde. Begram wees erop, dat het de raad een voorrecht was nog een man in
zijn midden te hebben die dat wel kon. Daarmee had hij Boonzajer op het oog.
Bijna overbodig mede te delen, dat de raad unaniem akkoord ging.2
Boonzajer schonk vervolgens meer archiefshtkken en zette zich "met be
daarden ijver" aan de arbeid.3 In een gelijkmatig schrift maakte hij kopieën
van voor anderen onleesbare archiefstukken.
De in 1806 tot stand gekomen archiefruimte boven de ingang van het
stadhuis (voor die tijd was er voor zover bekend geen bepaalde ruimte) bleek
vijftig jaar later ernstige verzakkingen veroorzaakt te hebben, zodat het ar
chief in allerijl naar zolder moest worden gebracht.4 Liever nog had men het
op de begane grond opgeslagen, waar het bij brand spoediger te bergen zou
zijn. 5
Tijdens de bouw van het nieuwe stadhuis in 1859/60 werd het archief on
dergebracht in twee lokalen van het Tolhuis. Na de oplevering van de nieuw
bouw kwam het op de eerste verdieping in daartoe gemaakte sluitbare kasten
en op een afgeschoten deel van de zolder.6

C.G. Boonzajer, wethouder van Gorin
chem

Boonzajer had sinds 1858 - hij was toen 70 jaar geworden - niet meer aan
de transcripties gewerkt. Het college van burgemeester en wethouders be
treurde dat zeer. Men hoopte dat "de ervaren hand die belangeloos zo ijverig
9

werkzaam was, wederom lust en genegenheid moge gevoelen om deze zo
moeilijke arbeid te hervatten." 7
Het kwam er niet meer van. In 1862 schonk Boonzajer nog wel wat oude
stukken. Men besloot het transcriberen tegen betaling door een ander te laten
doen.8 Men zal daarbij aan rijksarchivaris dr. R.C. Bakhuizen van den Brink
hebben gedacht, maar die was niet beschikbaar.9
Commissie

Gedeputeerde Staten vroegen in 1863 te onderzoeken of er in het archief
van het stadsbestuur afgedwaalde stukken uit het archief van de staten van
Holland aanwezig waren. Bij dat onderzoek zou volgens G.S. de rijksarchiva
ris behulpzaam kunnen zijn. Het gemeentebestuur antwoordde dat er in Gorin
chem inderdaad niemand was aan wie dit toevertrouwd kon worden (Boonza
jer was net overleden). Noch van G.S. noch van de rijksarchivaris kwam ech
ter enige reactie. 10 De raadscommissie van financiën adviseerde de gemeente
raad toen om zelf een speciale commissie te benoemen teneinde "nader met
het archief kennis te maken". 11
Het laatste agendapunt van de raadsvergadering van 18 oktober 1864 was
de benoeming van deze commissie, welke tot taak kreeg het in orde brengen
van de archieven van het stads- en gemeentebestuur. Als leden werden be
noemd de raadsleden mr. M.F. Boonzajer (zoon van C.G.), A.F. Visser van IJ
zendoorn en J. van Soelen. 12 Laatstgenoemde werd reeds een jaar later opge
volgd door jhr. F.G.E. Merkes van Gendt.13
Pas na twee jaar, in de raadsvergadering van 24 augustus 1866, werd het
eerste resultaat van de inspanningen van de commissie besproken. Men had
geïnventariseerd welke resolutieboeken van de dagelijkse besturen en welke
indices daarop aanwezig waren; voorwaar geen tijdrovende of ingewikkelde
klus. Inhoudelijk zal men zich er weinig in verdiept hebben, want de resoluties
tot 1730 kon men niet lezen. De commissie stelde de raad voor om op de be
groting f 200 uit te trekken voor het laten transcriberen van de onleesbare re
soluties en het vervaardigen van indices over de perioden waarvan nog geen
index bestond. Bij acclamatie stemde de raad hiermee in. 14
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mr. M.F. Boonzajer, zoon van C.G. Boon
zajer, raadslid van Gorinchem.
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Uitbesteding

Daar in Gorinchem blijkbaar niemand in staat was oud schrift te lezen, gaf
men de opdracht tot het transcriberen aan de gemeentearchivaris van Delft,
mr. J. Soutendam. Hij bewerkte in 1867 de resoluties van drossaard en burge
meesters over de periode 1681-1730.15
Soutendam meldde over zijn arbeid: "Het ontcijferen, zoowel als het copië
ren, heeft mij veel moeite en tijd gekost en is mij niet medegevallen." 16 Be
scheiden was hij, maar gezien het resultaat ook competent. De transcriptie
werd ter kennisneming in handen gesteld van de commissie.17 Wat deze e1mee
deed, is niet bekend, maar mogelijk moest de indruk gewekt worden dat de
commissie het werk van Soutendam zorgvuldig bekeek, want pas vier maan
den later bood de commissie de transcriptie weer aan het college aan.18
De gemeenteambtenaar W.F. Emck vervaardigde in hetzelfde jaar onder
leiding en toezicht van de commissie een index op de notulen van burgemees
ter en wethouders van 1816-1846. 19 In de jaren daarop volgden er delen vroed
schaps- en statenresoluties, bewerkt door Emck voor 30 cent per blad; de kunst
had hij afgekeken van Soutendam.20 Deze transc1ipties werden nu, zoals je van
een raadscommissie mag verwachten, niet meer aangeboden aan het college,
maar aan de raad.21 Weer een jaar later volgden nieuwe transcripties.22
Bezuiniging

In de raadsvergadering van oktober 1872 stelde mr. I.C.M. van den Honert
voor de betreffende begrotingspost te verminderen van f 150 naar f 130. Er
was met het transcriberen immers geen direkte spoed vereist. Visser van IJ
zendoorn wees erop, dat de rijksarchivaiis de toestand van het archief als on
gunstig had geschetst. Merkwaardig genoeg was zijn mede-commissielid
Boonzajer het niet met hem eens. Met zeven tegen vier stemmen besloot men
de post te verminderen. Merkes van Gendt was hierbij afwezig. 23
In hetzelfde jaar volgden transcripties van het missiveboek van 1716-1730
en de oudste trouwregisters van de Hervormde gemeente, sinds Napoleon als
retroacta van de burgerlijke stand in handen van de gemeente. 24 Reeds in 1871
erkende men de noodzaak tot het transcriberen en klapperen van de doop-,
trouw- en begraafregisters, maar daar viel toen met de beperkte financiën niet
aan te denken. Wel nam men zich voor een inventaris van het archief van het
stadsbestuur te laten maken door Emck en deze te doen drukken.25 Deze in11

ventaris kwam gereed in 1873 en is nog altijd aanwezig, maar sedert 1936 bui
ten gebruik. 26 In druk is deze overigens nooit verschenen.
Bij een hedendaagse, gekwalificeerde gemeentearchivaris rijst onmiddel
lijk de vraag hoe Emcks inventaris is te verantwoorden. Blijkbaar deed hij het
geheel naar eigen inzicht, maar hij zwijgt over zijn uitgangspunten. Zoals ge
zegd werd het archief opnieuw geïnventariseerd in de jaren dertig en ook die
inventaris is naar de huidige maatstaven zwaar verouderd en zelfs puur slecht.
Toch moet de raadscommissie geprezen worden voor haar initiatief, lang
voordat de archiefwet van 1918 de gemeente ergens toe verplichtte. In 18731875 volgden klappers op de meeste DTB-registers. 27 Zonder computer be
paald geen klein werk. Visser van IJzendoorn werd in 1875 opgevolgd door
een van de "bezuinigers" van twee jaar eerder, nl. mr. C. Diemont.28
Alcohol

In 1876 waren de archieven naar de mening van de commissie in zeer vol
doende staat gebracht. Tijd dus voor inspectie door een deskundige. Dat werd
J.H. Hingman, commies-chartermeester bij het Rijksarchief en, naar verluidt,
een groot verbruiker van alcohol.29 Deze zou ook, zo hoopte de commissie,
kosteloos kopieën kunnen meenemen van voor de stad belangrijke stukken die
bij het Rijksarchief berustten.30 In 1877 volgde nog een transcriptie en werd
Merkes van Gendt opgevolgd door wethouder B. Janse.31 Laatstgenoemde
werd binnen een jaar opgevolgd door mr. H.J. Dijckrneester.32
Een gedeelte van de rechterlijke archieven (1481-1811) werd in dit jaar
op last van hogerhand vervreemd aan de arrondissementsrechtbank te Dor
drecht.33 Het andere deel werd in 1884 in Gorinchem geïnventariseerd door
Hingman en in etappes overgebracht naar het Rijksarchief. Het gemeentebe
stuur wilde deze archieven graag behouden en schreef in 1879 een brief aan de
minister van binnenlandse zaken. Argumenten vóór behoud waren het bestaan
van de commissie en de jaarlijks bijgehouden inventaris, alsmede het bedrag
van f 3600 dat tot nu toe al was uitgegeven. 34 Het pleidooi baatte niet, want er
was geen gemeentearchivaris.
In 1879 deed het college aan de raadscommissie het zeer vooruitstrevende
voorstel een archivaris en een vaste raadscommissie te benoemen en een ver
ordening op het archief vast te stellen. Geheel tegenovergesteld aan wat je zou
verwachten, vroeg Dijckmeester zich af of dat het geld wel waard was. Blijk
baar vond men van niet, want het voorstel is niet behandeld in de raad.35
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Stilstand

Vanaf toen meldden de jaarverslagen, behalve enige verliezen en aanwin
sten: "het archief onderging geen verandering."
Het college noemde in 1917/ 18 de staat van het archief goed, doch door de
tijdsomstandi§heden (de Eerste Wereldoorlog) kon er niet aan ordening wor
den gewerkt. 3
In 1919 werd de Archiefwet van kracht en vrijwel conform een door de
minister ontworpen model stelde de raad in 1920 voor het eerst een archief
verordening vast. De afwijking van het model zat vooral in het niet opdragen
van het beheer van het archief aan een archivaris (die zou toch niks te doen
hebben), maar aan de secretaris.37
Eind 1922 constateerde de inspecteur van de archieven in Zuid-Holland,
jhr. dr. H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, dat de als archiefbewaarplaats aan
gewezen zolder zeer brandgevaarlijk was. Daarop werd de aanwezige gasver
lichting vervangen door elektrische.
Jhr. dr. H.J .L.Th. van Rheineck Leyssius,
inspecteur van de archieven in Zuid-Hol
land.

In 1931 besloot men de plaatselijk gehanteerde registratuur te vervangen
door de landelijk in gebruik zijnde code van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.38 Vier dagen voordat dit nieuwe systeem ingevoerd zou worden,
bracht de directeur van het registratuurbureau van de VNG een bezoek aan het
stadhuis om het systeem nader uit te leggen. Tezelfdertijd overwoog het col
lege het beheer op te dragen aan een wetenschappelijk archiefambtenaar der
tweede klasse (tegenwoordig middelbaar archiefambtenaar genaamd), maar
door de uitgebroken crisis is daar niets van gekomen.39
Goedkoop

Twee jaar later vond men de inspecteur bereid het archief van het stadsbe
stuur te inventariseren. De gemeente kwam er goedkoop vanaf, want slechts
de verpakkings- en vervoerskosten kwamen ten laste van de gemeentekas. De
inspecteur liet het werk gedurende drie jaar door zijn vrouw op een onver
warmde zolder van het Algemeen Rijksarchief uitvoeren. De kwaliteit van de
inventaris is hierboven al gekenschetst.
Toen dit archief terug zou keren naar Gorinchem, schafte de gemeente
voor f 835 dertig dubbele stalen archiefrekken van 3,2 m hoog aan.40 Ook
werd de archiefbewaarplaats bepleisterd met infusioracement tegen vochtin
vloeden.41
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Het archief van het gemeentebestuur van 1814-1931 was de volgende klus.
Nu werd een gepensioneerd ambtenaar van de secretarie, C. Naumann, hier
mee belast. Nadat hij er in 1938 aan begon, trof hij nog veel stukken aan die
behoorden tot het archief van vóór 1814. Hij maakte een door de inspecteur
goedgekeurd supplement op de inventaris van het "oud-archief" en een inven
taris van het "nieuw archief' .42
Hoewel Naumann niet voor dit werk was gekwalificeerd (een latere in
specteur noemde in 1957 laatstgenoemde inventaris "volstrekt onbruikbaar"),
overtrof hij in consciëntieusheid de (vrouw van de) weledelzeergeleerde in
specteur Leyssius verre. Nog steeds wordt Naumanns inventaris gebruikt en
met beter resultaat dan die van Leyssius. Naumann ontving hiervoor niet al
leen de gemeentelijke eremedaille, maar ook de eremedaille in goud, verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau.43
In 1938 besloot de gemeente de voor vernietiging vatbare stukken voor
taan te laten vernietigen in een installatie in Maarn van de Algemeene Neder
landsche Vereeniging 'Het Groene Kruis'. Niet bekend is hoelang deze filan
tropische vernietiging is gecontinueerd.
Streekarchivariaat

Na de oorlog, in 1953, ontstond het, niet gerealiseerde, plan een nieuwe ar
chiefbewaarplaats in te richten in de ondergrondse voomrnlige commandopost
van de Luchtbeschermingsdienst achter het stadhuis.44
Al voor 1952 bedacht burgemeester Winkler van Sliedrecht een ambitieus
plan. Hij stelde het aan de orde in een vergadering van de 'Burgemeesterskring
voor de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Al
tena'.45 Het plan beoogde de oprichting van een streekarchivariaat. Nadat Win
kler was overleden, profileerde de voorzitter van de kring (burgemeester Van
Rappard van Gorinchem) zich door zijn gemeentesecretaris een concept van
een gemeenschappelijke regeling te laten opstellen.
Het kwam erop neer, dat een middelbaar archiefambtenaar vanuit Gorin
chem als standplaats alle gemeenten in genoemde gebieden, met daarbij de
Gelderse gemeenten Brakel, Herwijnen en Vuren, zou bedienen met inventa
risatie en historisch onderzoek. De waterschappen zouden niet mee kunnen
doen, omdat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen daarin niet voorzag.
Inclusief een secretaresse en bureaukosten beliep de begroting f 14.000 per
jaar, ofwel f 0,14 per inwoner. De burgemeesters ontvingen dit plan enthou14

C. Naumann, ambtenaar van de secre
tarie, na zijn pensioen belast met het
archief.

siast, maar werden in veel gevallen teruggefloten door hun gemeentebesturen.
Slechts 16 van de 53 gemeenten waren in principe bereid hier geld aan uit
te geven. Eén gemeente was zo slim zich af te vragen hoe een enkele archief
ambtenaar zo'n uitgestrekt rayon met vrucht zou kunnen bewerken. Uiterst
merkwaardig is ook, dat er geen enkel contact was gelegd met de inspecteurs
van de drie provincies, die toch zeker hun invloed hadden kunnen aanwenden.

Leraar
Van Rappard was er de man niet naar in het zo roemloos sneuvelen van dit
voor hem gewichtige idee te berust.en. In mei 1957 polste hij de tijdelijk leraar
geschiedenis en aardrijkskunde aan het Gorcumse gemeentelijk gymnasium
drs. J. de Hoog. Hij zag in hem een geschikte archivaris, maar dan alleen voor
de gemeente Gorinchem. De Hoog had namelijk twee jaar in zijn woonplaats
Delft gewerkt bij het gemeentearchief. De Hoog wees hem erop dat hij niet
het noodzakelijke archiefdiploma had, maar ook zeker niet het conservator
schap van het door hem opgerichte stedelijke Etnografisch Museum in Delft
wilde opgeven.
:re
het

Van Rappard bood hem daarop een hoger salaris dan wat hij als conserva
tor verdiende. De Hoog antwoordde dat Delft een nog hoger tegenbod had ge
daan. Bovendien wilde hij dan een vaste aanstelling als leraar. Een archivaris
schap van anderhalve dag zou dan kunnen. De Hoog tekende alvast een schets
van de te bouwen archiefbewaarplaats. De vaste aanstelling is ervan gekomen,
maar de rest niet.
De commissaris van de koningin vond in augustus 1957 tijd voor het lezen
van het jaarverslag van de provinciale archiefinspecteur. Tot zijn verdriet las
hij dat bij vele plattelandsgemeenten geen geneigdheid bestond om zich voor
de archiefverzorging enig offer te getroosten. Omdat Van Rappard ook voor
zitter was van de Vereniging van Zuidhollandse Gemeenten, vroeg de com
missaris hem dit in een vergadering aan de orde te stellen. Van Rappard deed
dat ook (drie jaar later), maar verlangde tevens een ruime subsidie van de pro
vincie, en die kwam er niet. 46

Bevlogen
Al of niet getipt door de commissaris bracht de inspecteur, drs. J.L. van der
Gouw, in november 1957 een bezoek aan Gorinchem. Van der Gouw, een be15

vlogen man, constateerde dat het grootste deel van het archief was geborgen
op een wijze die niet voldeed aan de meest bescheiden eisen van veiligheid en
doelmatigheid.47
Het gemeentebestuur van Gorinchem, zich ervan bewust dat dit oordeel het
gevreesde dwangdepot ( duur betaalde overbrenging van het archief naar het
Rijksarchief) als uiterste consequentie had, was opeens bereid zelfs een hoger
archiefambtenaar aan te stellen. Men benaderde het hoogheemraadschap en
een waterschap. De archivaris zou tegen betaling "werken voor derden" kun
nen doen, die buiten de Wet Gemeenschappelijke Regeling vielen. Helaas
kreeg de gemeente nul op het rekest.48
Er zat niets anders op, de gemeente voelde zich verplicht iemand te benoe
men die het archief zou moeten beheren.
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Dat werd in augustus 1958 een studiegenoot van Van Rappard, nl. mr. A.
Telders. Telders, voorheen o.a. majoor der infanterie en volontair bij het Ge
meentearchief Rotterdam, verrichtte alleen historisch onderzoek. Na drie jaar
behaalde hij het vereiste archiefdiploma. In 1961 rapporteerde Van der Gouw
aan Van Rappard dat Telders niets deed ten nutte van het archief. Een schrik
barende hoeveelheid archief (800 strekkende meter) bleef ongeschoond en on
geïnventariseerd. 49
Goede zorgen
Ondertussen, in 1960, gaf het gemeentebestuur opdracht aan de Voor
burgse architect ir. J. Kruger een archiefgebouw te ontwerpen. Het zou verrij
zen naast het Weeshuis. Daar Kruger ook de restauratie en uitbreiding van
laatstgenoemd gebouw zou verzorgen, was het wachten op de uitwerking en
financiële onderbouwing van dat project. Zes jaar later was dat rond en kon de
eerste paal van het archiefgebouw geslagen worden. Aannemer was de N.V.
Algemene Bouwonderneming 'Albouw' te Breda. De oplevering vond plaats
in 1967. Bouw en inrichting hadden ruim f 320.000 gekost. 50 Een kniesoor die
erop let, dat de provincie de archiefbewaarplaats, door een ambtelijk verzuim,
pas 27 jaar later officieel goedkeurde.
Na de pensionering van Telders kon de gemeente eindelijk haar verplich
tingen volgens de Archiefwet nakomen. De heer A.J. Busch, voorheen werk
zaam als middelbaar archiefambtenaar in Dordrecht, werd per 1 januari 1969
benoemd tot archivaris.
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De kazernecommandant biedt bij het
vertrek van het garnizoen uit Gorinchem
op 30 november 1967 de vlag aan ar
chiefambtenaar mr. A. Telders aan.
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'DE MISSIE'

Archiefbeheer in de periode Busch

R.F. van Dijk

Als de 35-jarige, pas benoemde archivaris A.J. Busch op 2 januari 1969
voor het eerst in functie het pand Molenstraat 17 binnenstapt, is het gebouw
nagenoeg woest en ledig. Op een bureau en een stoel na is er niets. Geen vi
trage, geen typemachine, geen koffie en, het meest essentiële, geen enkel ar
chiefstuk. Pas na een dag of tien worden de gemeentelijke archieven overge
bracht van het stadhuis naar wat dan nog heet de Gemeentelijke Archiefdienst
Gorinchem (sedert 1985 Stafafdeling IV Archieven genaamd en sedert 1994
Stadsarchief).
De vorige archiefbeheerders hebben bepaald geen veld achtergelaten dat
wit is om te oogsten. Het is eerder een braakliggend tenein, uitermate geschikt
A.J. Busch in het archiefgebouw aan de
Molenstraat 17, foto uit 1972.
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Een doorkijk in het depot van de archief
dienst, december 1978.
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voor iemand die al zo'n tien jaar ervaring heeft en nu zelfstandig een missie
wil vervullen.
Aan het eind van het eerste jaar staat er 740 strekkende meter op de plank.
Daar blijft het niet bij. Tal van verenigingen, stichtingen en kerken erken
nen het belang van deskundig beheer en het maatschappelijk nut van archie
ven (namelijk: het onder vo01waarden ter beschikking stellen voor weten
schappelijke en genealogische doeleinden). Eind 1996 is er ruim 2000 m', ver
deeld over bijna 300 archieven. De noodzakelijke uitbreiding van depotruimte
wordt in 1978 en 1994 gerealiseerd door vaste archiefstellingen te vervangen
door verrijdbare.
Archieven komen meestal niet gebruiksklaar binnen, om het eufemistisch
uit te drukken. Een archivaris scheidt het kaf van het koren (bergen onbelang
rijke stukken zijn versnipperd) en stelt een ordentelijke inventaris samen, aan
de hand waarvan de gezochte inf01matie snel wordt geleverd. Archivaris
Busch vervaardigt er zo'n 125.
Met archieven alleen kom je er niet in de informatiemaatschappij. Geen
boek verschijnt zonder plaatjes (kiest u maar: 17.000 foto's en 6600 tekenin
gen en prenten). Is er al eens iets geschreven over de Arkelse Oorlog (14011412) of over de Gorcumse melkzuurfabricage? Ja hoor, zie de catalogusnum
mers 337Bl en 340B60 van de in de loop der jaren opgebouwde archiefbiblio
theek. Muziek! Van het Christelijk Tamboer-, Trompetter- en Jachthoomcorps
"Gorcum" tot El Kroppo & The Bubblegums. Al deze infomiatiedragers dien
je als archivaris binnen te halen om desgewenst tevoorschijn te kunnen tove
ren.
Klantenbinding

Veel moois dus, maar hoe nuttig? Vraag het de bezoekers. Zijn er het eer
ste jaar 101, die 152 visites afleggen, in 1996 brengen 558 personen 1189 be
zoeken. Klantenbinding, servicepakket, omzetvergroting, het zijn termen
waarin men anno 1969 niet denkt, maar waaraan archivaris Busch zich wel
weet aan te passen.
Als manager, ook al zo'n nieuw begrip, houdt hij zich bezig met zulke uit
eenlopende zaken als: concipiëren van een archiefverordening, inseinen van
afdeling beheer en onderhoud als de regenpijp in de steeg er weer eens afgere
den is, kredieten regelen voor fotokopieerapparaat, microverfilming en com20
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Het archiefgebouw aan de Molenstraat in
aanbouw, foto uit 1967.

puter, vergaderen en natuurlijk leiding geven aan personeel, WSW'ers en sta
giar( e)s.
Ook representatief optreden ligt de archivaris wel. Organiseren van en
meewerken aan tentoonstellingen (aanvankelijk ook in het archiefgebouw),
houden van lezingen en radiopraatjes, publiceren, publiceren en publiceren
(zie zijn bibliografie elders in dit boekje).
Meerdere petten krijgt archivaris Busch op. Ten eerste die van archivaris
van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden;
in de jaren tachtig ook nog bijna van een aantal naburige gemeenten, die ech
ter vanwege financiële moeilijkheden afhaken. Verder heeft hij zitting in de
straatnamencommissie en diverse cultuur-historische organisaties (zie het arti
kel van C. de Ruiter in deze bundel).
Qua 'fundraising' slaat hij alles. Ontvangt hij q.q. in 1969 een schamele

f 53 aan leges, in nog geen dertig jaar neemt dat toe met 7000 procent. Cijfers

waar een multinational jaloers op kan zijn.

De 'oude' Doelen: onderkomen van het
Hoogheemraadschap van de Alblasser
waard en de Vijfheerenlanden, waarvoor
A.J. Busch ook jarenlang als archivaris
werkte.

it in
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'OOST WEST, THUIS BEST'
Het lange wachten van Dalem
De grens van de Gorinchemse bebouwing breidt zich steeds verder naar
het oosten uit. De gedachte aan uitbreiding in oostelijke richting dateert niet
alleen van de meest recente decennia.
Reeds in 1949 sprak de toenmalige burgemeester Van Rappard de wens uit
om te komen tot Gorinchemse gebiedsuitbreiding op Vurens en daarmee Gel
ders grondgebied. 1 Deze annexatie zou mogelijkheden moeten scheppen voor
de groeiende Gorinchemse industrie en voor woningbouw. Dalem was toch al
voor tal van levensbehoeften en voorzieningen op Gorinchem georiënteerd.
Bovendien had Dalem een groot gebrek aan goed drinkwater. Gorinchem zou
dat kunnen gaan leveren. Land in ruil voor water.
De grens zou geprojecteerd moeten worden ten oosten van de buurtschap
Laag-Dalem en ten westen van de Beatrixlaan. Het dorp Dalem zou dus deel
uit blijven maken van de gemeente Vuren. Deze situatie ontstond uiteindelijk
in 1978. 2
Annexatie

Het gemeentebestuur van Vuren sprak al begin vijftiger jaren meerdere
malen de vrees uit voor annexatie door Gorinchem van ook het dorp Dalem.3
Het voortbestaan van Vuren als zelfstandige gemeente zou hierbij in gevaar
komen.
In 1962 pleitte de directeur van de dienst Gemeentewerken in zijn advies
aan burgemeester en wethouders voor het opschuiven van de gemeente- en
provinciegrens naar een lijn ten oosten van de "volledig op Gorinchem geo
riënteerde nederzetting Dalem".4 Pas op 1 januari 1986 was ook de annexatie
van het dorp Dalem een feit. 5
Eveneens in 1986 ontstond uit het comité "Dalem Gelders" de belangen
vereniging "Dalem Dorp". Op de door het gemeentebestuur van Gorinchem
belegde voorlichtingsavond, gehouden op 27 januari van dat jaar in dorpshuis
22
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De Elzenhof, waren 160 belangstellenden aanwezig. De pas opgerichte belan
genvereniging vertegenwoordigde volgens haar eigen zeggen 75 procent van
de Dalemse bevolk.ing.6
De eerste annexatie van Gelders grond
gebied in 1978. De grens gaat lopen ten
oosten van de buurtschap Laag Dalem
en ten westen van de Beatrixlaan.

Volgens de kop boven het artikel in de Gorcumse Courant zou Dalem strij
den voor het behoud van de eigen identiteit, maar verder in het artikel is te le
zen, dat het eigenlijk om de hoogte ging van de Gorinchemse gemeentelijke
belastingtarieven. Vroeger toen Dalem nog onderdeel was van de gemeente
Vuren ging alles beter, zo was de algemene mening op de bijeenkomst.
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Van Merwededijk naar Irenelaan
Werd in de 'Vurense' tijd alles wel zo voortvarend tot stand gebracht? Hoe
ging het bijvoorbeeld met de bouw van een nieuwe lagere school, het stichten
van een kleuterschool en de bouw van een nieuw dorpshuis?
Nadat in 1949 het schoolgebouw annex verenigingsgebouw aan de Mer
wededijk nog door de plaatselijke aannemer Bos voor een bedrag van
f 3.254 is gerenoveerd,7 wordt toch steeds meer duidelijk dat moet worden
uitgezien naar een nieuwe behuizing. Op 15 december 1953 deelt de inspec
teur van het lager ondern'ijs in Tiel aan het gemeentebestuur van Vuren mee,
dat een drieklassige school voor lager onderwijs te Dalem op de urgentielijst
van het ministerie van Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen is geplaatst.
Vier maanden later, op 26 april 1954, wijst de gemeenteraad van Vuren een
terrein aan voor de bouw van die school. Aanvankelijk wordt gedacht aan een
combinatie met een dorpshuis voorzien van een zaal met een capaciteit van
200 personen. Voor de bouw van de school wordt rijksgoedkeuring verkregen.
De combinatie met een dorpshuis blijkt financieel echter niet haalbaar.
Hiervoor wordt, ondanks een op 22 juni 1955 door de gemeente Vuren aan het
provinciaal bureau van het ministerie van Maatschappelijk werk gedaan verDe in 1956 in gebruik genomen open
bare lagere school, thans Floris van Da
lemschool.
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zoek, geen financiële steun van het Rijk en de provincie ontvangen.8 Om de
uitvoering van de plannen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw niet
langer te laten stagneren, wordt afgezien van de aanvankelijke combinatie
school annex dorpshuis.
Op 29 december 1955 gaat de opdracht uit naar aannemingsbedrijf Gebr.
De Jongh te Ophemert. Deze opdracht luidt de bouw van een drieklassige
school voor een bedrag van f 78.000 exclusief de kosten voor de aanleg van de
centrale verwarming. De school is een ontwerp van architectenbureau Gerret
sen en Cramer te Arnhem. De bouw vordert nu gestaag. Reeds op 7 september
1956 kan het schoolhoofd, de heer Frankfort, het gemeentebestuur schrijven
dat het de oudercommissie voorkomt dat de opening een enigszins feestelijk
karakter dient te hebben. Aangaande de inrichting van de nieuwe school heeft
schoolhoofd Frankfort echter nog een twintigtal kleine en grotere wensen.9
Eindelijk, op zaterdag 10 november 1956, is het moment suprême daar.
Terwijl heel Europa de adem inhoudt vanwege de inval van Warschaupact
troepen in Hongarije - in Dalem wordt f 517,06 opgehaald voor Hongaarse
vluchtelingen - opent burgemeester Vermeulen de nieuwe school. Vijfentach
tig kinderen verhuizen mee naar de Irenelaan. "Dalems school ziet er eenvou
dig uit, maar van binnen is hij een juweeltje voor deze gemeenschap", aldus
het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken in de editie van 12 november.
Van kleuterklas tot boekentas
Duurde het een aantal jaren voordat de nieuwe behuizing van de lagere
school kon worden betrokken, de totstandkoming van de kleuterschool was
helemaal een lange en moeizame weg. 10 Reeds op 17 oktober 1964 verzoeken,
onder aanvoering van het hoofd van de lagere school - de heer Den Besten -,
de ouders van 23 kleuters het gemeentebestuur van Vuren over te gaan tot
stichting van een openbare kleuterschool in Dalem. Zij weten zich hierbij ver
zekerd van de steun van de schoolarts. Het aantal kleuters dat wettelijk beno
digd is om tot schoolstichting over te kunnen gaan bedraagt op dat moment
dertig.
Bij Koninklijk Besluit van 10 december 1965 wordt ontheffing van dit
wettelijk voorschrift verleend, en wordt het vereiste aantal kleuters op twintig
gesteld. Desondanks volgt op 26 juli 1966 de beslissing van de staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen dat in verband met het beperkte ter beschik
king staande bouwvolume vooralsnog niet tot schoolstichting kan worden
25

overgegaan. Op 31 augustus 1966 - bijna twee jaar na het indienen van hun
verzoek - volgt het negatieve antwoord aan de Dalemse ouders.
Geruime tijd later, op 3 februari 1969, gaat er nogmaals een verzoek van het
Vurense gemeentebeshmr naar de minister. Op 6 november van dat jaar ge
volgd door nog een brief, waarin de tijdelijke teruggang van het aantal kleuters
in Dalem wordt verklaard en tegelijkertijd wordt gesteld dat men uitgaat van
een versterkte groei van het aantal kleuters in de toekomst. Nadat op 4 maart
1970 de vereiste urgentieverklaring door het ministe1ie is afgegeven, gaat ruim
een maand later - op 14 april - de opdracht de deur uit aan architectenbureau
Oostlander in Gorinchem. De opdracht luidt het ontwerpen van een eenklassige
semi-pennanente school, later eventueel uit te breiden tot twee klassen.
In het voorjaar van 1971 wordt door het ministerie ook de urgentieverkla1ing voor de bouw van een tweede lokaal afgegeven. Op 6 december 1971
deelt de inspectrice van het kleuteronderwijs het gemeentebeshmr van Vuren
mee, dat het bouwplan voldoet aan de eisen en aanvaardbaar is. De totale
bouwkosten bedragen f 178.000, terwijl voor de eerste inrichting een bedrag
van f 23.000 beschikbaar is. Op 6 maart 1972 vindt in het gemeentehuis van
Vuren de openbare aanbesteding voor de bouw van de kleuterschool plaats.
Op 16 juni krijgt de N.V. Houtindustrie v.h. Brand te Tiel de opdracht tot de
bouw. Begin augustus starten de werkzaamheden. Bijna acht jaar na het eerste
verzoek van de Dalemse ouders. Op 11 december 1972 kan juffrouw De
Zeeuw de eerste kleuters verwelkomen. De kleuters van de lijst uit 1964 zijn
dan inmiddels middelbare scholieren! 11
Woelige jaren
Dalem heeft nu ook een eigen kleuterschool - het Woelwieleke -, al blijft
het schoolgebouw voor problemen zorgen. Nadat in het najaar van 1980 is be
sloten over te gaan van oliestook op gas (kosten ruim f 9.000), moeten in 1981
de buitenkozijnen voor een bedrag van bijna f 25.000 worden gerepareerd. 12

De
dor

Ook met de aanwezigheid van hulpmiddelen is het niet best gesteld. De
hoofdleidster heeft er genoeg van altijd maar een schrijfmachine te moeten le
nen en verzoekt het gemeentebeshmr van Vuren op 9 februaii 1982 een derge
lijk apparaat te mogen aanschaffen. Kosten f 284,97. Na advies te hebben in
gewonnen bij de onderwijsinspectie maakt de gemeenteraad van Vuren een
wel zeer royaal gebaar. Op 5 juli 1982 wordt voor de aanschaf van de ge
vraagde schrijfmachine een bedrag gevoteerd van maar liefst f 300. 13
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In 1983 slaat de schrik nog even toe. Van het ministerie komt op 27 mei
het bericht dat de kleuterschool te Dalem niet meer aan de vereiste getalsnorm
van het aantal leerlingen voldoet. Het gemeentebestuur reageert alert en snel.
Reeds op 7 juni gaat er een brief naar de minister. Een dag eerder heeft de ge
meenteraad het besluit tot instandhouding van de school genomen. 14
Een lange weg
Nadat men in 1955 het plan voor de bouw van een school, gecombineerd
met een dorpshuis heeft laten vallen, zal het nog meer dan 20 jaar duren voor
dat Dalem een dorpshuis heeft. In 19 56 dient het gemeentebestuur van Vuren
een verzoek om rijksgoedkeuring in bij het ministerie van Wederopbouw en
Volkshuisvesting. Het behelst de goedkeuring van een plan voor de bouw van
een dorpshuis voor een bedrag van/ 59.600. Voor dit plan wordt echter niet
de vereiste goedkeuring verkregen. 15
Pas in 1967 komt de kwestie van de bouw van een dorpshuis in Dalem
weer ter sprake. Inmiddels is de voonnalige school aan de Merwededijk als
verenigingslokaal totaal ongeschikt. De keuken en het toilet zijn onbruikbaar.
Het gebouw is gehorig en in de winter slecht te verwarmen. Bovendien denkt
het gemeentebestuur aan de verkoop van het gebouw. In dat geval zal er in
Dalem een nijpend tekort aan ruimte voor de Dalemse verenigingen ontstaan.
Er wordt een enquête gehouden onder alle 26 verenigingen. De uitkomsten
worden neergelegd in een rappo1i.

De oude openbare lagereschool annex
dorpshuis aan de Merwededijk.

Gesteld wordt dat er in Dalem wel degelijk plaats is voor een (klein)
dorpshuis, mits er geen concurrentie is van andere zaalverhuurders. Tevens
dienen alle verenigingen gebruik te gaan maken van het dorpshuis. Tenslotte
wordt gesteld dat er blijvend een groot aantal vrijwilligers bereid zal moeten
zijn zich in te zetten voor het exploitabel houden van het dorpshuis. De techni
sche dienst van de gemeente Vuren heeft een plan klaarliggen dat voorziet in
de bouw van een dorpshuis voor een bedrag van rond f 200.000. 16 De finan
ciën blijken echter andermaal het grote struikelblok.
Nieuwe kansen
In de loop van de zeventiger jaren dienen zich echter nieuwe mogelijkhe
den aan. Ter bestrijding van de werkloosheid krijgen de gemeenten een extra
uitkering uit het gemeentefonds. Met name bouwobjecten worden aangewezen
om te helpen het gestelde doel te verwezenlijken. Het gemeentebestuur van
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Vuren grijpt deze kans aan om tot stichting van een dorpshuis in Dalem te ko
men. De strenge eisen die gelden volgens de subsidieregeling van dorpshuizen
zijn nu immers niet van kracht. Naast de extra uitkering uit het gemeentefonds
komt er ook nog een bijdrage beschikbaar uit het landelijke Fonds Regionaal
Welzijnsbeleid. Tenslotte komt daar nog bij de opbrengst van de verkoop van
het voormalige schoolgebouw.
Nu zijn er voldoende geldelijke middelen om dekking te vinden voor de
stichtingskosten van een dorpshuis ten bedrage van f 500.000.17 In maart 1976
wordt het benodigde krediet door de gemeenteraad van Vuren gevoteerd. Na
dat ook Gedeputeerde Staten van Gelderland hun goedkeuring aan dit raadsbe
sluit hebben gegeven kan met de bouw worden begonnen, 20 jaar na de ope
ning van het schoolgebouw waarmee het dorpshuis in eerste instantie in com
binatie gebouwd zou worden. 18
Eindelijk De Elzenhof

In april 1977 wordt het gebouw opgeleverd. De eerste huurster - een pedi
cure - verzorgt er zere voeten. 19 Symbolisch voor de lange weg die moest wor
den afgelegd naar de dag van oplevering? Op 23 september 1977 vindt de ope
ningsreceptie plaats. Reeds tijdens deze receptie uit de voorzitter van het Da
lems Mannenkoor, een van de verenigingen die gebruik maken van de nieuwe
accommodatie, kritiek. Hij is van mening dat de nadruk te veel op sport en te
weinig op cultuur ligt. Zijn koor moet repeteren in de daarvoor veel te kleine
vergaderzaal.20
Op het moment van de opening bezit het dorpshuis nog geen rechtsper
soonlijkheid. Op 4 november 1977 wordt ten overstaan van notaris Oosthoek
te Gorinchem de 'Stichting Dorpshuis de Elzenhof Dalem' opgericht.21 Reeds
na één seizoen, in de zomer van 1978, komt ook het stichtingsbestuur van
dorpshuis De Elzenhof tot de conclusie dat de accommodatie eigenlijk veel te
klein is. Dan begint het overleg met het gemeentebestuur van Vuren dat uit
eindelijk leidt tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 400.000 voor
uitbreiding van het dorpshuis te Dalem. Dit raadsbesluit wordt genomen in de
vergadering van 25 januari 1982.
Op 6 december 1982 wordt de eerste paal geslagen voor de verbouwing,
waarbij de foyer geheel wordt aangepast aan de dan geldende wensen. Bijge
bouwd wordt een zaal, welke vooral geschikt zal zijn voor allerlei culturele
doeleinden en kleinere feesten, bruiloften en partijen.22 Uiteindelijk kan op 20
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mei 1983 wethouder Boogaard, oud-voorzitter van het stichtingsbestuur, mid
dels het luiden van de scheepsbel boven de bar in de foyer de heropeningshan
deling verrichten. 23
Dalemers en (bijna) Gorcumers
In het dorpshuis vond ook, in januari 1986, de door de gemeente Gorin
chem georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst plaats. Dalem was bij de ge
meente Gorinchem gevoegd. Velen vreesden voor het verlies van de eigen
identiteit van het dorp. Toen dan ook bijna zeven jaar later het in Dalem wo
nende gemeenteraadslid Van Wijk stelde dat Dalem zich (bijna) Gorcums
voelde en dat de kreet 'Dalem Gelders' reeds lang was verstomd,24 kreeg hij in
een ingezonden brief twee weken later forse kritiek van twee "echte" Dale
mers. Hij zou "geen benul" hebben van hoe de Dalemers ten opzichte van de
indeling bij Gorinchem staan en hij zou niet representatief zijn voor de inwo
ners van Dalem.25
Irene/aan 40 ,4213 CR Dalem, lel.01830-34981

De Elzenhof tien jaar in 1987.

Natuurlijk is het onder het Gorinchems bewind ook niet altijd rozengeur en
maneschijn. Denk maar eens aan de hogere gemeentelijke lasten. Maar Van
Wijk heeft toch wel enigszins gelijk wanneer hij stelt dat het contact met de
gemeente Vuren ook niet altijd even innig was.
Onderzoek in de archieven en in andere bronnen zoals de regionale kranten
toont aan dat Dalem in de tijd dat het dorp deel uitmaakte van de gemeente
Vuren erg lang moest wachten op elementaire voorzieningen zoals scholen en
een dorpshuis. Toegegeven, het gemeentebestuur van Vuren had wellicht te
maken met niet altijd even toeschietelijke hogere autoriteiten, maar de archie
ven tonen ons toch zwart op wit aan hoe lang de bovenbeschreven kwesties
hebben gespeeld. In diezelfde archieven vinden we ook de schriftelijke neer
slag van de totstandkoming in de negentiger jaren van de uitbreiding van het
schoolgebouw aan de Irenelaan, waardoor een unieke situatie ontstond van
peuterspeelzaal en basisschool onder één dak.26
Samenvattend kan auteur dezes, als inwoner van het dorp Dalem en burger
van de gemeente Gorinchem stellen, dat het niet uitmaakt of men vanuit het
oosten of vanuit het westen wordt geregeerd. Het gezegde luidt immers: "Oost
west, thuis best".
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'UIT DE BOEKENKIST'

Drs. R. Stamkot

Enkele zeventiende eeuwse boekhandelsrelaties tussen Gorinchem en
Dordrecht
Als bouwsteen voor het programma van 'Gorinchem Cultuurstad 1998' is
DE KIST bedacht, die niet alleen herinnert aan de ontsnapping van rechtsge
leerde Hugo de Groot uit staatsgevangenis Loevestein, maar die tevens het
huidige denken in vakjes symboliseert.1 Als uitgangspunt voor een culturele
manifestatie mag de symboliek van de kist dus zeer actueel zijn; ook voor de
geschiedbeoefening geldt dat er verder gekeken moet worden dan de vele vak
jes waarbinnen historici zich nogal eens dreigen afte zonderen.
Wie de geschiedenis van Gorinchem als werkterrein kiest, dient letterlijk en
figuurlijk verder te kijken dan de eigen vesting. Alleen door vergelijkend on
derzoek kan de Gorcumse historie reliëf krijgen, alleen dan zal blijken, waar de
lokale geschiedenis aansluit bij de Hollandse geschiedenis en waar de Gor
cumse geschiedenis over eigen facetten en kenmerken blijkt te beschikken.
In zekere zin geldt voor de beschikbare bronnen hetzelfde. Het Gorcumse
archief is zonder meer een schatkamer, maar voor elk (vergelijkend) onder
zoek zal men ook elders bronnen moeten aanboren.2 Schatbewaarders en
schatzoekers zijn dus op elkaar aangewezen!

Hugo de Groot (met meetlat) loopt als
metselaar verkleed over de Gorcumse
markt, zijn vrijheid tegemoet De gravure
van Gerard Sibelius (1734-1785) geeft
niet de topografisch juiste situatie weer.
Wel is het de enige prent, waarin een
stukje 'Gorcumse' geschiedenis is gekop
peld aan boekhandel, getuige het 'biblio
polium' (de boekwinkel) links en het boe
kenkraampje op de achtergrond. Echter
de symboliek (De Groot's geleerdheid
verzinnebeeld in boekhandel) staat in
deze afbeelding voorop.

Gorinchem-Dordrecht-Gorinchem

Wie bijvoorbeeld de Gorcumse boekgeschiedenis bestudeert, die kan wei
nig beginnen zonder kennis van de algemene boekhistorie. Hij zal tevens con
stateren, dat de Gorcumse boekgeschiedenis niet een geïsoleerd fenomeen is,
maar dat er draden naar andere delen van het land leiden. Dat menige draad
richting Dordrecht loopt zal geen verrassing zijn. De relatie Gorinchem-Dor
drecht was en is een intensieve relatie,3 maar wel een waarbij de positie van
Dordrecht onevenredig groot is en er dáár amper aan een (specifieke) relatie
met Gorinchem hoeft te worden gedacht.
Wie wel vanuit Dordrecht een innige relatie met Gorinchem aanging is ar
chivaris A.J. Busch. Zijn eerste schreden als 'schatbewaarder' zette hij nog in
31

zijn geboortestad,4 alvorens zijn loopbaan in de archieven aan de Molenstraat
voort te zetten. Nog een goede aanleiding om ons hier op een stukje Gorcums
Dordtse (boek)geschiedenis te concentreren.
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Boekenkist

Il"'

Keren we eerst weer terug bij de boekenkist van Hugo de Groot. Het ver
haal van zijn gevangenneming en ontsnapping (22 maart 1621) mag hier wor
den verondersteld bekend te zijn. 5 Eén aspect heeft recentelijk echter de aan
dacht getrokken, namelijk de door archivaris Busch opgeworpen vraag of de
kist met rechtsgeleerde inhoud überhaupt door het - later zo genoemde - Hugo
de Grootpoortje is binnengedragen. 6
Nu is het altijd goed om algemeen geaccepteerde feiten nog eens kritisch
tegen het daglicht te houden, maar de uitkomst moet hier toch luiden, dat het
zeer waarschijnlijk is dat de bekende versie juist is. Nog even kort de argu
menten: a) het gangbare verhaal is nooit door De Groot of andere betrokkenen
ontkend, b) het poortje was breed genoeg om de kist door te laten, c) de hoe
veelheid zuurstof in de kist was beperkt; omlopen naar Daetselaers winkel in
de Gasthuisstraat was daardoor extra riskant. 7
Schrijfboek

Dankzij de boekgeschiedenis kunnen wij nu nog een argW11ent toevoegen.
Want op de vraag of het opvallend was om tijdens de drukke markt een boe
kenkist door het poortje naar binnen te zeulen, kunnen wij nu antwoorden dat
dit niet het geval zal zijn geweest (en dat het meer zou zijn opgevallen wan
neer een boekenkist de garen- en bandwinkel van Adriaen Daetselaer zou zijn
binnengedragen). Naast het poortje bevond zich namelijk de boekwinkel van
Adriaen Helmichsz.
In door Helmichsz tussen 1609 en 1623 uitgegeven boeken staat op de ti
telpagina's zijn adres, het huis "op 't Mercktvelt" genaamd "in 't Schrijf
boeck" .8 Emck meldt onder nummer 1162 "Waar 't schrijfboek uithangt 1609"
en situeert het pand aan de Grote Markt, links (ten westen) van het Hugo de
Grootpoortje. Helmichsz noemt hij hier overigens niet,9 maar dat sluit vesti
ging in datzelfde jaar 1609 niet uit. 10
De naam "het schrijfboek" komt in veel steden voor en geeft aan, dat de
boekhandel en wat wij tegenwoordig kantoorboekhandel noemen nog niet
32

,

Hugo de Groot stapt in de boekenkist,
gravure van Gerard Sibelius.

Vignet van Abraham Andriesz (links
boven) en de afbeelding (linksonder) die
in een uitgave van Jan Willemsz van
Sticht is opgenomen (1643). Herkomst:
Alleblas (1982), resp. KB Den Haag
De handtekeningen van Adriaen Hel
michsz, Petrus Masius med. doet.
(schoonzoon van Helmichsz), Helmich
Adriaensz van Cappel, Zacharijas
Jochimsz en Adriaan Daetselaer onder
een notariële actie van 13 okt 1640
(bron: GA G'chem, NA 3976).
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(strikt) gescheiden waren. Boekhandelaren leverden dan ook papier en schrijf
waren, bijvoorbeeld aan het stadsbestuur.
Hehnichsz' relaties

Was het dus op zich al niet zo gek om de kist hier binnen te dragen; we
kunnen nog dichter tot de relaties met Hugo de Groot doordringen. In de eer
ste plaats kenden Daetselaer en Helmichsz elkaar ongetwijfeld als (achter)bu
ren. Er is zeker vertrouwen tussen beiden gegroeid (mede als gevolg van Hu
go's ontsnapping?), want toen Adriaen Helmichsz in 1640 zijn zaak overdeed
aan zijn zoon Helmich van Cappel, trad Adriaen Daetselaer als getuige op,
naast Zacharias Joachimsz, een boekverkoper uit Dordrecht.11
Maar er kan meer zijn. De Groot kreeg zijn boeken via zijn relaties te Lei
den, met name de in Gorinchem geboren hoogleraar in de oosterse talen Tho
mas Erpenius (1584-1624), een broer van Daetselaers eega Janneke. 12 Erpe
nius beschikte over een eigen drukkerij in oosterse lettertypen en trad zelf als
uitgever op.13
Wat lijkt er nu meer voor de hand te liggen dan dat de Daetselaers de ver
zending van boeken aan hun achterbuurman Helmichsz hebben gedelegeerd
en dat Erpenius de verzending van de boeken voor De Groot het liefst via zijn
collega-uitgever te Gorinchem zou hebben laten lopen? Over een hard bewijs
beschikken wij echter niet. Wel kunnen wij erop wijzen dat Adriaen Hel
michsz contacten buiten Gorinchem had. Zo verkocht hi� tussen 1614 en 1621
meerdere malen boeken aan het stadsbestuur van Breda, 4 waaronder werk dat
in Dordrecht was gedrukt en uitgegeven, zoals de Acta van de Dordtse synode
(1619) 15 en Van Gouthoeven's Kroniek. 16 Het laatste boek is in 1620 door
Peeter Verhaghen uitgegeven, maar was door de Staten van Holland verbo
den 17 en werd wellicht mede om die reden via Gorinchem verkocht.
Van Cappel en Smient

Wij meldden reeds, dat de Dordtse boekverkoper Zacharias Joachimsz
(Telman) in 1640 getuige was van de overdracht van de winkel van Adriaen
Helmichsz met "boeken, pampieren, franchijnen, gereetschappen ende alle
den aenkleven van dien", aan zijn zoon Helmich van Cappel.18
De dochter van Zacharias, Catharina Telman, huwde in 1644 een collega,
de uit een Amsterdams boekhandelsgeslacht stammende Jan Barendsz Smient.
34
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Samen zetten zij de zaak van Telman voort. Dat daarbij ook werd samenge
werkt met Van Cappel bleek in 1655, toen Helmich en Jan Barendsz samen
procedeerden tegen de Amsterdamse koopman Pieter Haeck over de levering
van "sevenhondert riemen pampierfijn moyen conto, op de molen van St. Au
van gemaeckt". Er was echter slechts 280 riem papier ontvangen en na aan
drang te hebben uitgeoefend kreeg men nog eens 140 riem "sijnde seer smet
tich, ijservleck.ich ende qualijck geconditioneert ende t'eenemael onbruyck
baer".19
Bijbels en privilege
Na, en mogelijk als gevolg van, het overlijden van Jan Barendsz Smient in
januari 1662 besloot zijn weduwe om samen met Van Cappel een Bijbel uit te
geven,2° die in 1663 daadwerkelijk bij de Dordtse drukker Jacob Braat van de
persen rolde (zie Bijlage). Hiennee werd het startsein gegeven voor de uitgave
van een serie Bijbels (Oud en Nieuw Testament, Apocryphen en Psalmen)
door het huis Van Cappel. In navolging van andere steden kreeg ook Gorin
chem in 1665 zijn "stedelijke Statenbijbel". Deze Bijbels hebben een uniform
uitgevoerde titelpagina, waarvan het eveneens opgenomen stadsgezicht uiter
aard wisselde.21
Titelpagina van de door Van Cappel in
1665 uitgegeven Bijbel (GA G'chem
301D36).

De Bijbel van 1671 werd - evenals sommig ander werk - door Helmich en
zijn oudste zoon Johannes van Cappel uitgegeven.22 Het werk werd be
schermd door een zogeheten "privilegi". Een privilege of octrooi werd door de
overheid verleend en bood de uitgever juridische bescherming tegen nadruk.
Het werd al sinds 1512 in de Nederlanden toegepast. 23 Te Dordrecht maakte
de boekenbranche er al vanaf 1579 24 regelmatig gebrnik van, maar voor Go
rinchem was het een nouveauté. Het privilege zou enige navolging vinden bij
de Gorcumse collega's Vink en Lever en in de 18e eeuw. 25 Hoe laat en beperkt
misschien ook toegepast, het vormt een bewijs dat het Gorcumse boekbedrijf
een zekere mate van volwassenheid heeft bereikt die in grotere steden als
Breda of Amersfoort niet werd gehaald. 26
Smient te Gorinchem
De samenwerking tussen de uitgevers Smient en Van Cappel zou op de
zelfde wijze gestalte krijgen als tussen Telman en Smient eerder het geval
was, namelijk in de vorm van een huwelijk. Op 21 juni 1678 trouwden Maria
Helmichsdr van Cappel en Zacharias [Jansz] Smient. Zacharias, die al enkele
jaren te Dordrecht als uitgever actief was, kwam in 1681 naar Gorinchem. 27
35

Een van zijn Dordtse titels, Udemans' "Christelijcke Bedenckingen",28 ver
huisde mee naar Gorinchem en werd in 1683 bij Cornelis Lever heruitgege
ven, nu gebundeld met Smients uitgave van dezelfde auteur, de "Leeder Ja
cobs" .29
Waren Helmich en Johannes van Cappel vooral boekverkoper en uitgever,
zoon Adriaen wordt vanaf 1676 ook als drukker genoemd, zoals van "De Psal
men Davids". 30 Een heruitgave (1684-1688), gebundeld met het Nieuwe Tes
tament 31 en een Bijbel uit 1685 32 zijn gedrukt bij Zacharias Smient èn Adriaen
van Cappel. 33
Anno 1699, wanneer de Psalmen weer eens worden herdrukt, treffen we
Smient alleen aan, "op de Hoogstraat, in de Boekdrukkery".34 Een processtuk
uit 1703 duidt de plaats nader aan: "in de Hoogstraet op den hoeck van de Kat
steeg, genaarnt de Vergulden Haan". 35 Enkele decennia later zou op dezelfde
plek boekhandel en drukkerij Horneer van start gaan. 36 Smient verliet echter al
snel de Hoogstraat (hoek Karnemelksteeg) en vestigde zich, nu ook in de hoe
danigheid van stadsdrukker, op de Groenmarkt Nz.37 Op 18 mei 1731 werd
Zacharias Smient in de Grote Kerk begraven. 38 In zijn testament bedacht hij
onder meer zijn dochter Aletta van Cappel.39 Haar naam komen we in het
drukkersvak twee keer tegen toen zij zich ontfermde over de produktie van
biljetten voor de collecteurs van de stadsimpost op het gemaal (1749-1754).40
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Vignet van Nicolaes de Vries op A.
Kemp's 'Bly-Eind-Spel' (1660) (her
komst: GA G'chem 301B36).

Andere familierelaties

Wij hebben hiervoor uitgebreid stilgestaan bij de zakelijke en familierela
ties tussen Van Cappel en Smient. Het is een voor de Gorcums-Dordtse boek
handelsrelatie unieke verwantschap. Slechts in één ander geval zijn er bloed
banden aan te wijzen, zonder dat dit voor de bedrijfstak verder gevolgen had.
Op 2 september 1629 huwde de Rotterdamse boek- en papierhandelaar en
drukker Abraham Jelisz Neringh met Geertrnyd Pietersdr van Rijen "van Go
rinchem en daer wonende" .41 Na zijn overlijden hertrouwde Geertruyd op 13
april 1638 met de Dordtse boekverkoper, uitgever en binder Abraham An
driesz (1614-1662).
Nadat Geertrnyd was overleden (26 september 1655) hertrouwde op zijn
beurt Andriesz en nam hij de zaak van zijn ouders over, gevestigd tegenover
de Vleeshouwerstraat "in 't Schrijfboeck". Als drnkkersvignet voerde Andriesz
ook zo'n boek met de stichtelijke tekst "Doe seyde de Heere tot Mose: Schrijft
dit ter gedachtenisse in een Boeck. Exod. 17 vers 14" (1647).42 Een dergelijk,
maar sterk vereenvoudigd, vignet is bijna tegelijkertijd (1643) eenmaal ge36
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De zoon van Geertruyd en Abraham, Gillis Neering, trok omstreeks 1649
naar Dordrecht, leerde het drukkersvak mogel�k bij Jan Canin en vestigde in
1656 zijn eigen bedrijf tot zijn dood in 1664. 4 Daar zijn minstens een viertal
werkjes voor Gorcumse uitgevers geproduceerd in de jaren 1662/1663 (zie
Bijlage).
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Hebben wij al een paar boeken genoemd waarvan met zekerheid is te zeg
gen dat zij te Dordrecht zijn gedrukt, dan betreft het steeds titels die na 1650
zijn verschenen. Naar het zich laat aanzien kon Gorcums enige drukkerij (Jan
Haensberg) zeker tot omstreeks 1615 aan de vraag voldoen.
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bruikt door de Gorcumer Jan Willemsz van Sticht op de uitgave van een
klucht van J. van Wevelinchoven.43
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Titelpagina van Huygens, Heylige Dagen,
uitgegeven door David van Wesel in
1663 met het vignet van Gillis Neering
(herkomst: KB Den Haag 841D25(3)).

Sterker nog, het enige bekende geval van een Dordtse uitgave welke te Go
rinchem is gedrukt, moet in deze begintijd worden gezocht. In 1596 verscheen
"tot Gorcum", maar in opdracht van uitgever Jasper Troyen, "woonende tot
Dordrecht in de Griffioen", de "Gheestelijcke Liedekens" van predikant Joris
Wybo. 45
Overigens trad dezelfde Troyen in 1610 op als leverancier van "pampier,
schaften, boucken, leijen ende andere goede waeren" voor de wanbetalende
Gorcumse apotheker Isack la Mer. 46
Zien de Gorcumse uitgaven er tot 1615 uit alsof alles door één drukkers
werkplaats is geproduceerd (die van Haensberg), na die tijd ziet het drukwerk
er gevarieerder uit en is er blijkbaar werk uitbesteed. Werden er in 1589 nog
100 boekjes inzake het akkoord tussen Dordrecht en Gorinchem over het
(Dordtse) stapelrecht te Gorinchem zelf gedrukt,47 in 1619 geschiedde dat in
negenvoud bij Peeter Verhaghen in Dordrecht.48 Ook boekverkoper Hel
michsz zocht (tenminste) één maal zijn heil in Dordrecht. De door de Gor
cumse predikant Spiljardus vertaalde "Heylighe Voncke" werd, getuige het
drukkersvignet, in 1622 ontstoken door de "Morgensterre" van Nicolaes van
Spierincxhouck te Dordrecht (zie Bijlage).

Nicolaes de Vries
Na 1650 expandeerde het Gorcumse boekbedrijf, vooral door toedoen van
Paulus Vink (1624-1686). Zijn fonds is al behoorlijk in kaart gebracht.49 Vink
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bracht zijn oudst bekende werkje nog onder bij Jacob Braet "In de Werckende
Hoop" (vergelijk de Latijnse vignettekst "Fao et Spera") in de Dordtse Bree
straat.
Vervolgens besteedde Vink veel drukwerk uit aan Nicolaes de Vries (ca.
1625-1713). Tussen 1656 en 1660 werd er elk jaar een gezamenlijk produkt
afgescheiden, waarbij wij dan nog in ogenschouw moeten nemen, dat het werk
van dominee Alutarius in twee delen verscheen (1656-1657) (zie Bijlage) en
Paulus Vink wellicht ook bemiddelde tussen drukker De Vries en auteur Nat
hanaël de Pape. 50 Tweemaal werd volstaan met het fraaie vignet 51 van De
Vries, in de andere gevallen werd in het colofon (achterin de boeken) in een
tekst naar de naam van de drukker verwezen.
Vanouds vestigden in vele steden drukkers zich in de onmiddellijke nabij
heid van de Grote of Latijnse Scholen. Dit gold al voor het 15e eeuwse
Deventer,52 evenzeer als voor Nicolaes de Vries in Dordrecht vanaf 1654. In
dat jaar verhuisde hij van de Gravenstraat naar de Nieuwstraat "bij 't Groot
School of bij de Latijnsche School". 53 Ook in de Gorcumse uitgaven zien wij
zowel de term "Grootschool" (1656) als "Latijnsche School" (1656/1657) ge
bruikt worden, een bewijs dat er hier van één onderwijsinstelling sprake was,
waarvan de oude middeleeuwse naam "de grote school" geleidelijk aan werd
verdrongen door het deftiger klinkende "Latijnse school". 54 Ofschoon het oud
ste te Gorinchem uitg�geven werkje (ca. 1520) aan de rector van de Latijnse
school was te danken/ ) lijkt het erop, dat eerst in de ! Se eeuw de school als
klant en opdrachtgever weer relevant werd voor het Gorcumse boekbedrijf.
Na een stille periode, waarin Paulus Vink in 1667 een titel uitbracht (een
treurspel van Sejanus), 56 die een jaar eerder ook door Nicolaes de Vries was
uitgegeven,57 kwam De Vries weer in beeld. In 1675 werd bij hem Vinks
meest prestigieuze werk "Der Griken en Romeinen Krijghs-Handel" van Jo
han van Paffenrode (1618-1673) gedrukt en tenslotte een boekje van Lavate
rus over spoken (1681) (zie Bijlage), dat overigens ook nog een Latijnse editie
zou krijgen. 58 Ook Cornelis Lever liet twee titels bij De Vries van de pers rol
len in 1678 en 1682 (zie Bijlage).
Andere drukkers
In het "De Vries-loze tijdperk" (1660-1675) werd in de jaren 1662/1663,
kort voor zijn dood in oktober 1664,59 drukwerk uitbesteed aan Gillis Neering
door Vink en David van Wesel (zie Bijlage). Van laatstgenoemde boekverko38
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Titelpagina van de 'Samen-spraeck' (her
komst KB Den Haag).

per zijn overigens geen andere uitgaven bekend. Tenslotte is er nog een regle
ment, dat voor schout en schepenen van Sleeuwijk is "�edruckt bij Helmich
van Cappel, boeck:verkooper op de Merckt, Anno 1671" 0 en waarop een ver
siering van twee putti is te zien. Dit vignet is ook gebruikt door de Dordtse
boekverkoper Abraham Andriesz (o.a. in 1662).61 Waar Van Cappel pront als
drukker wordt genoemd (en Andriesz alleen als boekverkoper bekendstond),
hebben wij dit epistel niet in Bijlage opgenomen.
Liet Paulus Vink zijn uitbestede drukwerk in meerderheid te Dordrecht
produceren, het sloot drukwerk elders niet uit. Zo zijn twee van zijn uitgaven
met het merk van Willem Clerk uit Utrecht opgesierd en is er één onbekend
niet-Dordts vignet gesignaleerd.62 Cornelis Lever liet Dordrecht zelfs vaker
links liggen. Hij toog tweemaal naar Schiedam en Enkhuizen en bracht één
boek samen met een Leidenaar uit. 63 Tenslotte gebruikte drukker Adriaan van
Cappel in 1684 het vignet van de zojuist genoemde Willem Clerk als versie
ring ..64
,er-

Tegenover de achttien te Dordrecht gedrukte Gorcumse uitgaven 65 staan
zeven buiten Gorinchem en Dordrecht gedrukte werken uit de tweede helft
van de l 7e eeuw. Het is met name in de periode tot en met 1684, dat er te Go
rinchem een relatief grote hoeveelheid boeken werd uitgegeven, waardoor het
noodzakelijk werd om persen elders in werking te stellen. Daarbij komt nog,
dat de actieve en (te?) ambitieuze boekhandel van respectievelijk Paulus Vink
en Cornelis Lever aangewezen was op ruilhandel om zo de consument een ge
varieerd aanbod te kunnen bieden. Deze ruilhandel was usance in de l 7e
eeuwse boekhandel, maar betekende voor de boekwinkelier uit de kleinere ste
den wel een extra inspanning. 66
Uiteraard mag het voorgaande nog niet als een volledig afgeronde studie
worden beschouwd. Er wacht nog veel onderzoek en er liggen nog nieuwe
vragen, bijvoorbeeld in hoeverre de Gorcumse boeken in Dordrecht een le
zerskring vonden. Een van de weinige ingangen daartoe v01men de catalogi
van de Dordtse stadsbibliotheek. 67
Ook over de relatie tussen het Gorcumse en het Dordtse boekbedrijf moet
nog veel meer te zeggen zijn dan ik hier - en binnen zeer korte tijd - op schrift
heb kunnen stellen. Tenslotte vraag ik nog de aandacht voor een laatste boek
historisch aspect.
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Tolerantie en censuur

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden stond en staat bekend om
haar tolerantie. Zeker in die tijd bezien had dat adagium geldingskracht. Vele
vervolgden, zoals joden uit Iberië en Oost-Europa, calvinisten uit de Zuide
lijke Nederlanden, hugenoten uit Frankrijk of quakers uit Engeland vonden
hier asiel. Ook de drukpersen werkten in de "hoogste versnelling". Toch past
dit beeld nuancering. 68 Katholieken leidden een tweederangs bestaan en de
Remonstranten werden korte tijd zelfs actief vervolgd, onder meer resulterend
in de gevangenschap van Hugo de Groot, zijn wonderbaarlijke ontsnapping
via Gorinchem en zijn levenslange verbanning.
Er bestond censuur. In de eerste plaats vanuit de "Hervormde" Kerk, die
erop toezag dat predikanten de "rechte" leer onderwezen en andersdenkenden
werden bestreden. Dit weerhield predikanten en andere auteurs er niet van om
een enorme hoeveelheid geestelijke lectuur te produceren. In Gorinchem leek
de invloed van de kerk beperkt. Hoewel zij in 1645 wel een verbod op de re
derijkerskamer wist te bewerkstelligen,69 zou er veel literair werk gepubli
ceerd blijven worden.
De Staten-Generaal en de Staten van Holland vaardigden wel wetgeving
inzake de drukpers uit, doch zij bekommerden zich nauwelijks om de handha
ving; op één uitzondering na: de buitenlandse politiek. 70 Dit verklaart waarom
boeken met. internationaal gevoelige onderwerpen dikwijls onder pseudoniem
en in gefingeerde plaatsen werden uitgegeven. Wellicht dat Gorinchem, met
een naar het schijnt weinig bemoeizuchtige stadsregering, daarom als plaats
van uitgifte van een paar "gevoelige" boeken is genoemd. Een voorbeeld is de
Missive die door ene Boccalinus op de berg Parnassus was geschreven "raec
kende de laest geslotene drievoudige vreede" en die in 1679 door de onbe
kende Fredrick Roelants te Gorcum is uitgegeven. 71
De betrekkelijke soevereiniteit van de steden leidde er ook toe, dat kritisch
werk jegens het ene stadsbestuur, zogenaamd (?) en/of blijkbaar ongehinderd
in andere steden kon verschijnen. Wij beperken ons hier - bij wijze van uit
smijter - tot "t'Samen-spraeck, Tusschen een Dortsman En een Amsterdam
mer" welke te Gorinchem in 1664 zou zijn gedrukt voor ene Thijssen Jans
sen.72 De eenvoudige, en waarschijnlijk door meerdere dmkkers toegepaste,
ornamentering komt overeen met een versiering zoals gebmikt door Frans
Baltensz, boekverkoper te Dordrecht, in 1648.73
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Ondanks censuur en het soms daaruit voortvloeiende gebruik van pseudo
niemen en vermelden van fictieve drukkersplaatsen, kende de drukpers in de
Nederlanden, Dordrecht en Gorinchem weinig belemmeringen en stond zij
derhalve borg voor een ruime vrijheid van meningsuiting.

Vereenvoudigde stamboom Smient en
Van Cappel.

Adriaan Halmichsz (+ na 1640)

Barend Otsz Smient (1588-16471

Zacharias Joachimsz Telman

Actief te Gorinchem 1599-1640

Actief te Amsterdam 1608·1647

actief te Dordrecht 1604-1644

°" a) Anna van Leeuwen

001608 a) Jacomijn Jansdr

- bi Jenneken Jansdr

1•1

001632 b) Marijtje Rijcke

Helmich Adriaansz van Cappel
(+ 1677)

Jan Barendsz Smient
(1621-16621

Actief te Gorinchem 1640-1677

Actief te Amsterdam tot1644;

echtgenote + 1672

te Dordrecht 1644-1662

1

1

•I

Catharina Zachariasdr Telman
1---

actief te Dordrecht 1662-1665

-1632 >>>

1

1
Zacharias Smient (1657-1730)

Maria van Cappel 1+ voor 1694)
Zalf niet actief, wel haar broers:
Johannes {actief 1666-1672) en

Adriaan (actief 1676-1688)

f---

Actief te Dordrecht tot1681;
te Gorinchem 1681-H30
-1678 a) <«

}1

-1694 b) Hoornaar(?)

Aletta van Cappel.
AcUefte Gorinchem 1749-1754
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Bijlage
Overzicht van Gorcumse uitgaven, die te Dordrecht
zijn gedrukt.
[bekende vindplaatsen]

1622

Thomas Gataker, Heylighe Voncke Om te ontsteken
becommeringhe ende droefheyt over Syon, etc.
Tot Gorinchem voor Adriaen Helmichsz
Vignet van Nicolaes Vincentsz van Spierincxhouck
(ca 1585-ca 1636) te Dordrecht
[KB Den Haag; UB A'dam; Mus. Meermanno Den
Haag]

1643

Haag; Ned. Legermus. Delft; R'dams Leeskab.; GA
G'chem]

1656-1657

Hieronymus Alutarius, Gorinchems Ys-lijke Water
nood, etc. (deel 1) en Gorinchems Heug-lijke Verlos
sing, etc. (deel 2).
Tot Gorinchem, Door Paulus Vink, Boek-verkooper
(beide delen)
Colofontekst: Tot Dordrecht, Gedrukt by Nicolaas de
Vries, wonende in de Nieuwstraat/ by 't Latijnsche
School (beide delen)
[KB Den Haag; UB A'dam; GA G'chem]

1658

J. v. Wevelinchovens Elpenor en Rodope.o
Tot Gorinchem voor Jan Willemsz, inden verguldeno
Boomo
Vignet (schrijfboek in cartouche zonder tekst) vano
Isaac Andriessz ( actief 1607-163 9) te Dordrechto
[KB Den Haag; UB A'dam]o

Petri Suavis Polani, Histori::e Concilii Tridentini Libri
Octo, etc. (Se editie).
Gorinchemi, Sumptibus Pauli Vink Bibliopolre: Anno
M.D.C.LVIIIo
Colofontekst: Dordrechti, typis Nicolai Frisii, 1657o
[KB Den Haag; UB A'dam; UB Tilb.; THU Kampen;o
PB Friesl.]o

1653

1659

'Octroy Vande Nieuwe Keuren, raeckende de Electie
der Magistraten binnen de Stadt Gorinchem'.
Paulus Vinck, Gorinchem, 1653
Vignet van Jacob Comelisz Braet (actief 1644-1664),
"In de werkende Hoop" te Dordrecht
[KB Den Haag]

1656

Abraham Kemp, Leven der Doorluchtige Heeren van
Arkel, Ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem,
etc.
Tot Gorinchem, Voor Paulus Vink, Boek-verkooper,
1656
Colofontekst: Tot Dordrecht Nicolaas de Vries bij 't
Groot School
[KB Den Haag; UB A'dam; Mus. Meermam10 Den
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Amoldum ab Elten, Davids Harpe, Dat is: Ondersoeck
van het oudt en stichtelijck gebruyk der Psalmen en
Lof-zangen.
Tot Gorinchem; By Paulus Vinck, Boeck-verkooper.
1659
Colofontekst: Tot Dordrecht, Gedruckt by Nicolaes de
Vries, wonende in de Nieuw-straet, 1659
[UB A'dam; THU Kampen]

1660

A.oKemps, Bly-eind-spel, etc. (2e druk)o
Tot Gorinchem, By Paulus Vinck, Boeck-verkooper.o
Anno 1660o
Vignet (drukkerswerkplaats) van Nicolaes de Vries teo
Dordrechto
[UB A'dam; GA G'chem]o
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1660
Nathanaël de Pape, Korte Verantwoordinge Voor
Godt ende alle de Werelt, etc.
Tot Gorinchem, Gedruckt voor den Autheur. Anno
1660
Vignet (drukkerswerkplaats) van Nicolaas de Vries te
Dordrecht
[KB Den Haag]
1662
J. v. Vondelen, Toonneel Des Menschelikken Levens
Of de Vernieuwde Gulden-Winkel, etc.
Tot Gorinchem, David van Wesel, Boek-verkooper
aen de Peterbrugh. In 't Jaar 1662
Vignet (zonder tekst) van Gillis Neering (ca 16301664)
Colofontekst: Te Dordrecht; ter drnckerije van Gillis
Neering
[KB Den Haag]
1663
Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture, etc.
Tot Gomichem, By Helmich van Cappel; in compag
nie met de Weedu (Catharina Telman) van wijlen Ian
Barentsz Smient tot Dordrecht
en
Het Nieuwe Testament, etc.
Tot Dordrecht, Gedruckt by Jacob Braat, Voor Hel
mich van Cappel, tot Gorinchem
[WLB Stuttgart Duitsland; SLB Linköping Zweden]
1663
J. v. Vondelen, De Helden Godes Des Ouden Ver
bonds, etc. Midsgaders De Heilige Dagen Van C. Hui
gens.
Tot Gorinchem, Uit de Boekwinkel van David van
Wesel, Boekverkooper aan de Peterbrngh. In 't Jaar
1663
Vignet (zonder tekst) van Gillis Neering te Dordrecht
Colofontekst: Te Dordrecht, ter drnckerije van Gillis

Neering 1663
[KB Den Haag; UB A'dam]
1663
Constantin Huygens, Heylige Dagen, etc.
Tot Gorinchem, Uit de Boeck-winkel van David van
Wesel, Boeck-verkooper aen de Peter-brngh. In 't Jaar
1663
Vignet (met tekst Altijt Neering) van Gillis Neering te
Dordrecht
[KB Den Haag; UB A'dam]
1663
L. v. Bos, Zuydt-hollandtsche Thessalia, etc.
Tot Gorinchem, Voor Paulus Vinck, Boeck-ver
kooper, woonende op de Marctt. In 't Jaer 1663
Vignet (zonder tekst) van Gillis Neering te Dordrecht
Colofontekst: Te Dordrecht, Ter Drnckerije van Gillis
Neering, Boeck-verkooper tegen over de Lomberde
brugh. In 't Jaer 1663
[KB Den Haag; UB A'dam]
1666
De CL Psalmen Des Propheten Davids, etc.
Tot Gorinchem, By Iohannes van Cappel. In 't Jaer
1666
Te Dordrecht gedruckt, By Hendrick en Jacob Keur
(stiefzonen van Jacob Braet)
[GK Emden Duitsland; BL Londen Verenigd Konink
rijk]
1675
Johan van Paffenrode, Der Griken en Romeynen
Krygs-handel, etc.
Tot Gorinchem, By Paulus Vink, 1675.
Colofontekst: Gedrukt by Nicolaes de Vries, wonende
by de Latijnsche School
[KB Den Haag; UB Utrecht; UB A'dam; UB Antwer
pen België]
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1678

lnnocentii Gentileti, Examen Concilii Tridentini, etc.
Gorinchemi, Ex Officina Cornelii Lever, MDCLXX
Vlll
Colofontekst: Excud. Nic. de Vries, Dordrecht
[KB Den Haag; UB A'dam]

1681

Ludovicus Lavaterus, Van de Spooken, Nagt-geesten,
etc.
Tot Gorinchem, By Paulus Vink, Boeck-verkooper.
Anno 1681
Colofontekst: Tot Dordrecht, Gedrnckt by Nicolaes de
Vries, 1680
[KB Den Haag; UB A'dam; PB Arnhem]

1682

Fridericus Ragstat a Weille, De Heerlykheit Jesu
Christi, etc.
Tot Gorinchem: by Cornelis Lever, 1682
Colofontekst: Tot Dordrecht, Gedruckt by Nicolaes de
Vries, woonende in de Nieuwstraet. Anno 1682
[KB Den Haag; UB A'dam; GA G'chem]
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Gorinchem, 1676 [KB Den Haag]e
31.e C.A. Höweler en F.H. Matter, Fontes hymnodiae Neerlandi
cae impressi 1539-1700, De melodieën van het Nederlandsta
lig geestelijk lied 1539-1700. Nieuwkoop, 1985 (BBN 18), p.e
261e
32.e Biblia, Dat is de gantsche H. Schrifture, etc. Gorinchem,e
1685 [GA G'chem]e
33.e De wisselende en/of combinaties van namen laten zich wel
licht verklaren door onenigheid tussen de erfgenamen vane
Helmich van Cappel. Zoon Adriaan en schoonzoon Zachariase
Smient stonden daarbij tegenover Johannes. In 1684 gingene
de kemphanen akkoord met een arbitrageregeling. GAe
G'chem, NA 4093. Met dank aan R.F. van Dijke
34.e Höweler, p. 307e
35.e GA G'chem, RA 677, p. 177 (24 jan. 1703)e
36.e A.J. Busch, Gorinchem in bedrijf. Alphen aan den Rijn, 1992e
(Midden-Holland in bedrijf-reeks 5), p. 95: suggereert dat dee
geschiedenis van Borneer tot 1676 zou zijn terug te voeren.e
Ik hoop daar nog eens op terug te komene
37.e Emck (1924), p. 561 en 564e
38.e GA G'chem, DTB 19, f. 16ve
39.e GA G'chem, NA 4178, f. 78, 30 april 1731. Met dank aane
R.F. van Dijke
40.e Mededeling wijlen A.L. van Tiel (14 juli 1993)e
41.e Alleblas (1982), onder Neering; idem (1995). Volgens R.F.e
van Dijk (mededeling 29 januari 1997) huwde de Dordtenaare
Abraham Neering op 28 augustus 1629 te Gorinchem zijne
Geertruyde
42.e Alleblas (1982), onder Andriesze
43. l. v. Wevelinchovens Elpenor en Rodope, Bly-eyndigh-Spel.e
Gorinchem, 1643 [KB Den Haag; UB A'dam]e
44.e Alleblas (1982), onder Neeringe
45.e Briels, p. 478e
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46.e idem, p. 477e
47. GA G'chem, AS 1421 Rek. thes. 1589, f. 70v. Hierop geatten
deerd door R.F. van Dijke
48. Briels, p. 501e
49. Bert Stamkot, Paulus Vink. In: OGY nr. 31 (1994), p. 146178 en idem, Nog iets over Paulus Vink. In: idem nr. 36e
(1996 ), p. 221-232. Met name het tweede artikel bevat (ge
corrigeerde) informatie over dmkkersmerken en dmkkers
plaatsene
50.e Stamkot (1996), p. 223 en 225e
51. Het daarin opgenomen jaartal 1656 zou volgens Alleblase
(1982) waarschijnlijk betrekking kunnen hebben op de inge
bruikname van een nieuwe pers. Wellicht is er dus een ver
band tussen dit feit en de "Gorcumse" produktie bij De Vriese
vanaf 1656?e
52.e A.C.F. Koch, Zwarte kunst in de Bisschopstraat, Boek ene
dmk te Deventer in de 15de eeuw. Deventer (1977), p. 63-69e
53.e Alleblas (1982), onder De Vriese
54.e Bert Stamkot, Latijns onderwijs te Gorinchem. In: OGV, nr.e
30 (1994), p. 95-110, (m.n. p. 99)
55.e idem, p. 99-102e
56.e JEelius Seianus, Treur-Spel. Gorinchem, 1667 [KB Dene
Haag; UB A'dam]e
57.e idem, Dordrecht, 1666 [KB Den Haag]e
58.e Ludov. Lavatero Tigurino, De Spectris, Lemuribus et Mag
nis, etc. Gorinchemi, 1682. [UB A'dam]. De dmkker is niete
bekend.e
59.e Alleblas (1982), onder Neeringe
60.e Reglement voor schout, schepenen, heymraden en secretarise
van Slewijck, etc. Gorinchem, 1671 [UB Tilburg)e
61.e Catalogus van de tentoonstelling Gedrukt in Dordrecht, Viere
eeuwen boek en prent. Dordrecht (1976), p. 55. Aldaar wordte
ook een rechthoekig "schrijfboek"-vignet getoond, in een an
dere uitvoering dus dan zijn broer Isaac gebruiktee
62.e Stamkot (1996), p. 225e
63.e Over Cornelis Lever hoop ik nog dit jaar een artikel te schrij
vene
64.e Ordonnantie op de maniere van procederen voor den e. ge
rechte der stadt Gorinchem, etc. Gorinchem, 1684 [GAe
G'chem]e
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65.e Het werk van Alutarius (1656-1657) tellen wij hier als tweee
titelse
66.e Hannie van Goinga, "Alom te bekomen", Veranderingen in
de boekdistributie in de Republiek 1725-1 770. In: Jb. Ned'se
Boekgeschiedenis 3 (1996), p. 55-85. M.n. p. 56-57
67.e J. Alleblas, De archiefbibliotheek en haar voorgangers. In:
idem, Gids voor het gebmik van de archieven en verzamelin
gen van de Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht. Dor
drecht (1978), p. 115-126
68.e S. Groenveld, The Mecca of authors? States Assemblies and
censorship in the seventeenth-century Dutch Republic. In:e
A.C. Duke and C.A. Tamse (ed.), Too mighty to be free.e
Censorship and the press in Britain and the Netherlands.e
Zutphen (1987), p. 63-86e
69.e GA G'chem, AS 6, p. 352
70. Groenveld, p. 70-72
71. Trajanus Boccalinus, Missive, raeckende de laest geslotenee
drievoudige vreede, en behelsende veele naeuwkeurige en po
lityke opmerkingen over den jegenwoordigen toestant vane
Europa. Gorcum, 1679 [KB Den Haag)e
72.e De ondertitel luidt: "Sijnde den lesten uyt sijn Vader-Stadte
gevlucht, wegens de groote, ende afschrickelijcke Pestilen
tiale sterfte binnen ghemelde Stadt Amsterdam. Over desel
vighe materie" [KB Den Haag; UB A'dam]e
73.e Catalogus, p. 56
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C. de Ruiter

Archivaris Busch en de Gorcumse cultuur-historische organisaties
Er zijn in den lande archivarissen en archivarissen. Som1nigen zetten hun
licht onder de korenmaat van het ambtelijk takenpakket. En er zijn er die hun
kennis en kunde in veel bredere kring beschikbaar stellen. Daar hoort, geluk
kig, ook de Gorcumse stadsarchivaris A.J. Busch toe. Veel Gorcumse instel
lingen op cultuur-historisch terrein hebben daar door de jaren heen van kun
nen profiteren. Deze publikatie is bij uitstek geschikt om èn van die verenigin
gen en stichtingen èn van het aandeel van archivaris Busch in hun werkzaam
heden een beeld te schetsen.
Historische Vereniging 'Oud-Gorcum'

'Oud-Gorcum' is de oudste en gelijk ook de grootste Gorcumse instelling
op historisch terrein. Opgericht in 1909 met het doel het historische pand 'Dit
is in Bethlehem' van de ondergang te redden, vervult de vereniging tot op de
dag van vandaag een belangrijke functie in Gorcums culturele leven. Een
springlevende vereniging met ruim 600 leden. 'Oud-Gorcum' was jarenlang ei
genares en beheerster van museum 'Dit is in Bethlehem', waarover hieronder
meer.
Thans is de vereniging actief door het regelmatig houden van lezingen op
lokaal en algemeen historisch terrein, het organiseren van excursies, het
driemaal per jaar publiceren van het kwalitatief hoogstaande historische tijd
schrift 'Oud-Gorcum Varia' en het eenmaal per jaar uitgeven van een deeltje in
de Historische Reeks Oud-Gorcum. Archivaris Busch is al vanaf 1974 onafge
broken bestuurslid van 'Oud-Gorcum' en tevens verenigingssecretaris van
1974 tot 1979 en dat opnieuw vanaf 1993 tot heden. Verder houdt hij zelf af
en toe een lezing, behoort hij tot de vaste kring van auteurs in 'Oud-Gorcum
Varia' en is hij adviseur van de redactie van de Historische Reeks.
Stichting Stadsherstel Gorinchem (SSG)

De SSG werd in 1976 opge1icht met het doel zich vanuit de particuliere
hoek in te zetten voor behoud en herstel van Gorcums historische binnenstad.
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Dat was bepaald geen overbodige luxe. De stad lag er beroerd bij met tal van
verpauperde panden en kaalslag van hele straten. Het desastreuze Basisplan
Binnenstad, waaraan een aanzienlijk deel van de monumenten ten offer zou
moeten vallen, was deels al in uitvoering genomen. Midden jaren '70 kenterde
het tij. De SSG heeft aan die ommekeer een belangrijk aandeel geleverd. In de
eerste plaats door zelf het voorbeeld te geven door vervallen, maar historisch
waardevolle panden aan te kopen, restauratieplannen te ontwikkelen, subsidies
binnen te halen, een koper te vinden en vervolgens tot restauratie over te gaan.
Op die manier is in de loop der jaren een respectabel aantal panden geres
taureerd. Verschillende projecten zijn thans in uitvoering of in voorbereiding.
De SSG beperkt zich niet tot restaureren, maar stimuleert ook anderen, o.a.
door het geven van adviezen en het uitreiken van de jaarlijkse Stadsherstel
prijs. Bij de viering van ieder lustrum biedt de SSG de Gorcumse gemeen
schap een geschenk aan: in 1996 was dat - met steun van de gemeente - de
restauratie van de drie stadspompen. Verder komt de SSG in actie als er geva
ren dreigen voor de binnenstad.
Stadsarchivaris Busch is vanaf de oprichting adviseur van de SSG. Uit
dien hoofde woont hij ook de bestuursvergaderingen bij. Hij is de vertrouwde
vraagbaak voor de stichting als het gaat om de lokale (bouw)geschiedenis. Bij
restauratieplannen verdiept hij zich in de historie van het te restaureren object,
die wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de stichting.
Werkgroep Archeologie Gorinchem

De in februari 1994 door de gemeente Gorinchem opgerichte Werkgroep
Archeologie zet zich in voor archeologisch onderzoek in Gorinchem. Dat
betekent niet dat er vóór die tijd geen activiteiten op dat gebied werden ont
plooid. Dat was toen evenwel het werk van enkelingen, met name van Mar
tin Veen en Rob Krielaart, die met geringe steun maar met veel doorzet
tingsvermogen graafwerkzaamheden verrichtten. De werkgroep heeft, met
steun van een groot aantal vrijwilligers, de laatste jaren opvallende resulta
ten geboekt.
Vooral 1996 was een succesvol jaar. Eerst met de door een talrijk publiek
gadegeslagen opgravingen in het gebied van de Blijenhoek, waar de laat-mid
deleeuwse bebouwing werd blootgelegd en een groot aantal vondsten naar bo
ven kwam. Vervolgens, bij de restauratie van enkele panden door de SSG op
de Varkenmarkt, een deel van de begraafplaats van het voom1alige Francisca
nerklooster. Een groot aantal geraamten van monniken werd in vrijwel onge48
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repte staat aangetroffen. Als meest recente resultaat overblijfselen van het kas
teel van de Arkels, net buiten de wallen nabij molen 'De Hoop'.
Wat aan waardevols wordt opgegraven, wordt zoveel mogelijk tentoonge
steld. In het Cultuur-Histo1isch Infom1atiecentrum van de Stichting Vrienden
van 'Dit is in Bethlehem' beschikt de werkgroep over een eigen werkruimte.
Archivaiis Busch is, in tegenstelling tot de meeste leden van de werkgroep èn
zijn echtgenote als een van de vrijwilligers, zelf geen actieve "graver", maar
degene die de vergaderingen van de werkgroep leidt en de werkzaamheden
coördineert.
Merewade
De Stichting Merewade geeft jaarlijks - op Open Monumentendag - een
nieuw deel uit in de Gorcumse Monumentenreeks. De naam Merewade heeft
(volgens insiders) betrekking op een Merovingisch gebied 'Silva Meriwado' in
de betekenis van een soort vloedbos. De oudste riviermeldingen spreken van
'Meruada' of 'Mereuuida', dat zich later tot 'Merewade', Merwede ontwikkelde.
En in de geschiedenis van Gorinchem heeft de Merwede altijd een belangrijke
rol gespeeld. Vandaar deze naam.
In 1974 werd de Culturele Raad Gorinchem in het leven geroepen, opge
bouwd uit (allang weer ter ziele gegane) secties, vijf in getal, waaronder de
Sectie Historie, waarin de toen actieve NJBG (Nederlandse Jeugdbond voor
Geschiedenis) en 'Oud-Gorcum' waren vertegenwoordigd. Die sectie, waarvan
ook archivaris Busch deel uitmaakte, bleek een goed platform voor initiatie
ven. Onder meer werd besloten tot het uitgeven van een reeks historische boe
ken onder de verzameltitel Merewade met een vooral uit NJBG'ers bestaande
redactiecommissie, werkend onder auspiciën van de Sectie, in samenwerking
met een commerciële uitgever (boekhandel/uitgeverij De Mandarijn).
De ondernemer J.G. van Boven onthult
het gerestaureerde pand Westwagen
straat 77 van de Stichting Stadsherstel
Gorinchem in 1979. Achter zijn linker
schouder is A.J. Busch te zien. Rechts
op de foto Marcus Ravenswaaij, naast
hem C. de Ruiter, toenmalig voorzitter
van de SSG en schrijver van dit artikel.

De eerste titel verscheen in 1978: 'Molens in Gorinchem' door archivaris
A.J. Busch. Twee uitgaven volgden nog in deze constructie: 'Van Watergeus
tot Schorpioen' en 'Een Gorcumer die historie schreef. Door strubbelingen van
organisatorische aard werd in 1980 de onafhankelijke Stichting Merewade op
gericht, die de uitgeefactiviteiten onder dezelfde naam voortzette. Door deze
stichting werden tot 1989 nog acht delen in Merewade uitgegeven, waarvan
'Latijnse School en Gymnasium' en 'Van Ambachtsschool tot Technische
School' mede door de heer Busch werden geschreven.
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In 1992 veranderde de constellatie opnieuw. De Stichting werd toen voort
gezet onder auspiciën van de Stichting Stadsherstel en ging zich vanaf dat mo
ment richten op de uitgave van de Gorcumse Monumentenreeks, nauw aan
sluitend op de doelstellingen van de SSG. In deze reeks zijn tot op heden vier
delen verschenen: 'Honderd jaar schutten', 'Niet uit zucht tot praalvertoon of
weelde', 'De Sleutel van Holland' en 'Grote Kerk en Toren'. Dit laatste deel
ook weer van de hand van de heer archivaris Busch.
Museum 'Dit is in Bethlehem'
Het huidige Gorcums Museum op de Grote Markt vindt z'n oorsprong in
het uit 1566 daterende pand 'Dit is in Bethlehem' in de Gasthuisstraat. De His
torische Vereniging 'Oud-Gorcum' opende er in 1912 een museum annex oud
heidkamer in. Vele jaren functioneerde die naar behoren. Eind 1972 aan
vaardde de heer Busch op verzoek van de vereniging de functie van conserva
tor. In die periode organiseerde hij nog enkele succesvolle tentoonstellingen.
Maar het museum raakte in de versukkeling. Het gebouw voldeed niet
meer aan de eisen. Er was geen verwarming (waardoor het museum alleen in
de zomer open was), geen beveiliging en nauwelijks vitrines. 'Oud-Gorcurn'
kon noch de mankracht noch de financiën meer opbrengen om het museum
zelf naar behoren te beheren. In 1979 werd het dieptepunt bereikt en moest
'Dit is in Bethlehem' de deuren sluiten. Maar nog in december van dat jaar
werd door en uit het bestuur van 'Oud-Gorcurn' een commissie benoemd,
waarin ook de heer Busch zitting had. Die moest nagaan of, en zo ja hoe, het
museum nieuw leven kon worden ingeblazen.
In september '80 resulteerde dat in voorstellen die door bestuur en vereni
ging werden aanvaard. Ze kwamen er op neer dat de gemeente het gebouw
(voor een symbolisch bedrag) zou overnemen, de rijke collectie eigendom van
'Oud-Gorcum' zou blijven (maar langdurig in bruikleen aan de gemeente zou
worden afgestaan) en het beheer in handen zou komen van een zelfstandige
beheerscommissie, waarin ook 'Oud-Gorcum' vertegenwoordigd moest zijn.
De gemeente ging in hoofdlijnen met de plannen akkoord.
Een van 'Oud-Gorcum' uitgaande Kerngroep 'Museum' heeft vanaf 1981 in
hoog tempo de plannen voorbereid en uitgewerkt, waarbij in goede verstand
houding werd samengewerkt met een gelijkertijd opgerichte gemeentelijke
werkgroep. Van beide was de heer Busch lid. Kort daarop nam de gemeente
het gebouw over en kon met de renovatie worden begonnen. Het pand werd
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aan de moderne museale eisen aangepast. Een (aanvankelijk part-time) profes
sionele conservator in de persoon van R. Kreszner werd aangetrokken, evenals
een groot aantal enthousiaste vrijwilligers.
Op 17 september 1982 was het zover: het totaal vernieuwde museum werd
feestelijk heropend, waarmee een nieuw tijdperk van groei en bloei was aan
gebroken. Mede door de talrijke wisselende exposities kreeg 'Dit is in Bethle
hem' bekendheid tot ver buiten de eigen omgeving. Vanaf november 1982
werden de beheerstaken overgenomen door de Beheerscommisie, waarin ook
de heer Busch van meet af aan zitting had. In 1985 schreef hij de inleiding van
het deeltje 'Museum Dit is in Bethlehem' in de serie 'Gorkum in beeld' met de
geschiedenis van het gebouw. In 1995 verhuisde het museum naar het voor
malige stadhuis. De beheerscommissie werd toen opgeheven.

Prins Claus onthult op 26 november
1977 de gevelsteen als startsein van de
restauratie van Westwagenstraat 34: het
eerste pand van de SSG. Hij wordt ge
flankeerd door Marcus Ravenswaaij en
Cees de Ruiter.
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Bibliografie van A.J. Busch, archivaris van Gorinchem 1969-1997
In deze bibliografie zijn alle boeken, artikelen, publicaties en (soms niet gepubliceerde) redevoeringen van A.J.
Busch opgenomen. De lijst beslaat ook zijn Dordtse periode. De bibliografie is door Busch zelf samengesteld. Daar
bij koos hij voor de systematiek om de publicaties per jaar te rangschikken. Alle publicaties zijn in of via het Stads
archief van Gorinchem te raadplegen. Het adres: Molenstraat 17.

1962
Opnieuw verdwijnt oud herenhuis; ruim tachtig jaar
oude St. Am1a voor de sloop
in: De Dordtenaar 7 juli 1962
Villa Casa Cara (73 jaar) valt onder de slopershamer
in: De Dordtenaar 24 augustus 1962
St. Jorisbrug honderd jaar geleden; poort en ophaal
brug moesten wijken voor "aapjesverkeer"
in: De Dordtenaar 10 oktober 1962
Opgravingen rond en in Engelenburg; historische to
ren schuilt onder zand en achter muren
in: De Dordtenaar 25 oktober 1962

1963
De overheid en de sneeuw; voorschriften in achttiende
eeuw
in: De Dordtenaar 5 januari 1963
Groothoofdspoort gaat reëel gevaar opleveren; ge
bouw ontruimd en poort gesloten voor autoverkeer
in: De Dordtenaar 22 februari 1963
Kijck over den Dijck zondag jarig; twee en een halve
eeuw geleden begon de bouw van de molen
in: De Dordtenaar 28 maart 1963

A
in

Dordts ijkwezen dateert uit dertiende eeuw
in: De Dordtenaar 25 mei 1963

"I
m

Bagijnhof en Lijnbaan
in: De Dordtenaar 26 september 1963

M
be
m

Honderd jaar geleden een uitbundig feest; vele straten
versierd
in: De Dordtenaar 4 december 1963

T(
vr
ui

Honderd jaar geleden feest; melk en peperkoek voor
tweeduizend kinderen
in: De Dordtenaar 5 december 1963

D1
m
Zl

Honderd jaar geleden feest; weer vlogen de kogels van
oever tot oever
in: De Dordtenaar 6 december 1963

19

1964

tOl

Verkeersbrug over Oude Maas doet kwart eeuw zijn
plicht; verbinding noord-zuid 24 juni 1939 gereed
in: De Dordtenaar 19 juni 1964

m:

Ie1
m:

Eerste ijzeren brug viel na twee weken in elkaar; Da
miatebrug telg uit oud geslacht
in: De Dordtenaar 19 augustus 1964

M
111:
m

1965
Merwekade kwam honderd jaar geleden gereed
in: De Dordtenaar 17 juni 1965
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Gedenkboek Dordrechtsche Mixed Hockey Club; 60
jaar hockey in Dordrecht
uitgave: Dordrechtsche Mixed Hockey Club; 56 blz.

1966
Arent Maertensz.
in: Jaarverslag 1965 Vereniging "Oud-Dordrecht"
"Dordt in zakformaat" (bespreking)
in: De Dordtenaar 21 juli 1966

ten

Monumentaal koopmanshuis Meevat wordt hersteld;
bouwwerk voor ondergang behoed
in: De Dordtenaar 16 augustus 1966

)Or

Ten geleide bij de facsimile-uitgave van "Beschrij
vinge der stad Dordrecht" door Matthijs Balen; 1677
uitgave: Corex

ran

De zegels en het wapen van Dordrecht
in: Zegels en wapens van steden rn Zuid-Holland;
Zuid-Hollandse studiën, deel 12

1967
:ijn

)a -

Nieuwkerk een der eerste kerken in deze streken; his
torie van negenhonderd jaar
in: De Dordtenaar 6 februari 1967
Iets over de Arend Maartenshof en zijn bestuur
in: Jaarverslag 1966 Vereniging "Oud-Dordrecht"
Meyden Visser bewerkte glas, maar gooide ook glazen
in; Dordtse Gemeentearchief nam onze uitdaging aan
in: Rotterdamsch Nieuwsblad 24 juli 1967
Gemeente Dordrecht
in: Het Nuha-Adresboek voor Dordrecht 1967

Na vele eeuwen verliest overzetveer Dordt-Papen
drecht zijn grote functie; veerrechten vloeiden voort
uit het leenstelsel
in: De Dordtenaar 21 september 1967
Dordracum Illustratum
in: Jaarverslag 1966 Archiefdienst gemeente Dordrecht

1968
De moord in het Bonepad
in: Politeia; maandblad voor beroeps- en reservepolitie
te Dordrecht, nr. 79
Binnenstad verrijkt met vernieuwde "Swartsenborch";
Wijnstraat 213 in ere hersteld
in: De Dordtenaar 3 mei 1968
Toelichting bij de facsimile-uitgave van de serie van
12 gezichten op de stad Dordrecht, welke in 1803 door
C.F. Bendorp werd vervaardigd
in: Jaarverslag 1967 Vereniging "Oud-Dordrecht"
Grotekerksplein nr. 4
in: Mededelingen-blad uitgegeven door de afd. Dor
drecht en omstreken van de Koninklijke Ned. Mij. tot
bevordering der geneeskunst, jrg. 23, nr. 244

1969
Leproos- of Lazarushuis stamt uit middeleeuwen;
nieuw leven in oud gebouw
in: De Dordtenaar 13 mei 1969
Boring op Vismarkt had geen resultaat; diepteboringen
in 1830-1840
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 6 okto
ber 1969
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1970
Inventaris van het archief van de Vereeniging Oud
Dordrecht
uitgave: Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht
Langendijk heeft geen putjes meer
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 27 mei
1970

H.F. van Peer (bespreking)
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 24 au
gustus 1971
Een oude grafzerk; gevonden in Arkelstraat
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 26 ok
tober 1971

1972

I
é
I
11

5
"

Halve eeuw geleden electricteit in Gorinchem
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 29 mei
1970

De 90-jarige Botermarkt wordt straks afgebroken
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 11 april
1972

11

Historische stad / Gorinchem door de eeuwen heen
in: welkomstboekje gemeente Gorinchem
wie, wat, waar Gorinchem, 1973, 1978

De Martelaren van Gorcum
in: Scriptum Caspingium; blad voor jeugd en geschie
denis, jrg. 2, nr. 3

(1

Gorcum kende al eeuwen geleden 5-daagse werkweek
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 30 sep
tember 1970

Gorcum voor 400 jaar; het tijdvak 1550-1600
tentoonstellingscatalogus

Waarom de Kalkhaven toch werd gedempt
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 30 sep
tember 1970

1971
Van Sint Nicolaas tot Voorstraat 173
in: Jaarverslag 1970 Vereniging "Oud-Dordrecht"
Volkstellingen in Gorinchem; 175-jarige traditie
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 16 fe
brnari 1971
Burgemeesters door de eeuwen heen
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 30 juli
1971
"Gezicht op Gorcum; beeld van een oude stad" door
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De Kortebrug in 't verleden
in: Gorcumse Courant 17 augustus 1972
Van oudsher handelsfunktie (het marktwezen van Go
rinchem)
in: Gorcumse Courant 3 oktober 1972 (bijlage "Het
hart van Gorkum")
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Punten uit de geschiedenis van Gorinchem
inleiding voor de ziekenomroep Rano
H. van Hoogdalem 1898-1970
in: Holland; regionaal-historisch tijdschrift, jrg. 4, nr. 6
De archieven van Gorinchem
inleiding voor de Historische Vereniging Oud-Gorcum
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1973
De Heiligegeest Kapel
in: Scriptum Caspingium; blad voor jeugd en geschie
denis, jrg. 3, m. 2

Iet

.6

m

1974

Iets uit de geschiedenis van de school in de Krijtstraat
in: Schoolkrant van de Schuttersschool Gorinchem De
Schutter

"Wij Heeren van Noordeloos" door A. Horden (be
spreking)
in: Gorcumse Courant 17 januari 1974

"Dit is in Abrahams Schoot"
in: Scriptum Caspingium; blad voor jeugd en geschie
denis, jrg. 3, m. 3; Gorcumse Courant 23 juni 1982

Ziekenzorg in het Gorinchem van vroeger
inleiding voor de ziekenomroep Rano

"De Alblasserwaard in vroeger tijd" door J.W. Ooms
(bespreking)
in: Gorcumse Courant 19 juli 1973; Nieuwsblad voor
Zuid-Holland en Utrecht, Schoonhovense Krant, 23
juli 1973
Van een oud gasthuis tot 't Nieuwe Gasthuis; het Zie
ken-Gasthuis rnim 61/2 eeuw in Gorinchem
uitgave: 't Nieuwe Gasthuis Gorinchem; 23 blz.

ÎO -

"Gaat vroeg naar bed": energiebesparing in Gorcum
1916-1919
in: Gorcumse Courant 29 november 1973

Wilhelminaplein eens 'n lusthof
in: Gorcumse Courant 26 juli 1973
De trekvaart tussen Gorcum en Vianen
in: Onze Streekhistorie; bijdragen over de historie van
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden deel 3;
Gorcumse Courant 6 oktober 1973; "Varend vervoe
ren; van Amsterdam tot de Rijn, 100 jaar Merwedeka
naal" door K.E. Baars 1991 (gedeeltelijk)
't Verhaal van een huis in de Gasthuisstraat (ms. 53-57)
in: Gorcumse Courant 6 oktober 1973
Openstelling Kortebrng in 1891
in: Gorcumse Courant 6 oktober 1973

"Herinneringen aan Fop Smit"; tentoonstelling in het
Museum "Dit is in Bethlehem"
toelichting bij tentoonstelling
Herinneringen aan Fop Smit
uitgave: Historische Vereniging Oud-Gorcum

1975
Hotel De VijfHeerenlanden en het verleden
in: Gorcurnse Courant 13 febrnari 1975
De politie in 1875
in: Vijfentwintig jarig jubileum Politie Sport Vereni
ging Gorinchem; Nieuwsblad voor Gorinchem en om
streken 26 maart 1975
De drinkwatervoorziening in Gorcurn
in: Gorcumse Courant 3 en 10 juli 1975
Gorinchem in oude ansichten; herziene uitgave
uitgave: Europese Bibliotheek; 160 blz.
Monumenten in Gorinchem
uitgave: Culturele Raad van Gorinchem, sectie Histo
rie; 34 blz.
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De Gorcumse magazijnen van het hoogheemraad
schap Het Land van Arkel
in: Onze Streekhistorie; bijdragen over de historie van
de Alblasserwaard en de Vijfueerenlanden, deel 4
De vermeende schuilkerk (aan de Kortendijk)
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 3 okto
ber 1975
Het geslacht Van der Does in Gorinchem
tafelrede tijdens een lunch van de familie Van der
Does
De Lingewacht
in: Gorcumse Courant 11 december 1975
"Schelluinen in oude ansichten" door W.A. van der
Hoff (bespreking)
in: Gorcumse Courant 18 december 1975

1977
De Alblasserwaard 700 jaar hoogheemraadschap
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, jrg. 9, nr.
5
"De waterwolf slaat (weer) toe" door M.W. Schakel
(bespreking heruitgave)
in: Lingestreek l november 1977
De stadssleutels van Gorinchem
in: Lingestreek 15 november 1977; Gorcumse Courant
16 november 1977; Nieuwsblad voor Gorinchem en
omstreken 18 november 1977; Nieuwsblad voor Go
rinchem en omstreken 15 januari 1982

1976
Tentoonstelling over munten in Gorinchem
in: Kulturele Infonnatie Krant

De fondsen van het Kleennakers- en Weversgilde
in: Gorcumse Courant 8 maart 1978

"Arkel in oude ansichten" door A. Horden (bespre
king)
in: Gorcumse Courant 31 maart 1976

De archieven van Gorinchem en het geslacht Van
Oudheusden
inleiding voor de familievereniging Van Oudheusden

Het R.K. Wees- en Annhuis, voorloper van Huize St.
Clara
in: Tien jaar Bejaardencentrum Huize St. Clara 19661976

De (hage)munt van Gorinchem
in: Stichting Numismatica
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1978
Drie overcomplete schilderijen ....
in: De Schakel; personeelsvereniging gemeente Gorin
chem, jrg. 1, nr. 1

Postkantoren in Gorinchem; een geschiedenis van
non-stop nijpend ruimtegebrek
in: Lingestreek 10 augustus 1976
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Dijkpaal 0
in: Lingestreek 21 maart 1978
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Een terugblik van twee eeuwen (pand W estwagen
straat 34)
in: Lingestreek 18 mei 1978; Nieuwsblad voor Gorin
chem en omstreken 19 mei 1978
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Tentoonstelling van schilderijen in museum (portret
ten van het geslacht Pompe)
in: Lingestreek 11 juli 1978

lf.

Huisvesting van de rechtscolleges in Gorinchem
in: Gorcumse Courant 19 juli 1978
Vondst herinnert aan "De Haar"; waarom moest fraaie
buitenplaats van aardbodem verdwijnen ?
in: Lingestreek 17 oktober 1978
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Molens in Gorinchem; wetenswaardigheden over de
plaatselijke molens in de loop der eeuwen
uitgave: Stichting Merewade; facetten van Gorcums
verleden m. 1; 63 blz.

In memoriam H.F. van Peer
in: Gorcumse Courant 13 december 1978

1979
Winterongemakken vroeger
in: Lingestreek 9 januari 1979
Koninklijk bezoek van een Fransman aan Gorinchem
in: A.K. & W.V. voorjaar 1979
Waarom staat kerk op monumentenlijst (R.K. kerk
Haarstraat)
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 28
maart 1979; Gorcumse Courant 28 maart 1979
De geschiedenis van het katholiek onderwijs in Gorin
chem
in: Van toen, van nu en van straks; 75 jaar katholiek
onderwijs in Gorinchem

n-

Het Oude-Vrouwenhuis te Gorinchem
in: Het Verzorgingshuis voor bejaarden "Groenmarkt"
Hersteld pand heeft lange geschiedenis (Westwagen
straat 77)
in: Gorcumse Courant 2 mei 1979; Lingestreek 8 mei
1979

lil

Het eerste exemplaar van Molens van Gorinchem' van A.J. Busch
wordt door de archivaris aangeboden aan de voorzitter van de Cul
turele Raad Gorinchem J.J. Naeyé. Rechts molenaar A.D. van der
Plas.
11-

n-

Perikelen rond het Wilhelminapark en de Wilhelmina
fontein
in: Lingestreek 21 november 1978

De Hoofdwacht aan de Grote Markt
in: Gorcumse Courant 27 juni 1979; Nieuwsblad voor
Gorinchem en omstreken 23 april 1982
Voorgeschiedenis (van het Stadhuis)
in: Stadhuisvernieuwing Gorinchem; een verjongings
kuur na 120 jaren
De beginperiode van de Gorinchemse IJsclub
in: Gorinchemse IJs Club 1879-1979
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1980

u:

Gorinchem in oude ansichten, deel 2
uitgave: Europese Bibliotheek; 160 blz.
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De geschiedenis van de Hervormde gemeente van Go
rinchem
in: Jaargids 1980 Hervormde gemeente te Gorinchem
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Muzen speelden eerder een rol (pand Zusterstraat 1113)
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 12 sep
tember 1980
Leeszaal eindelijk beter onderkomen: na hoek Groen
markt-Tinnegietersteeg en een halve eeuw "De Tol"
in: Lingestreek 30 september 1980
Bijnamen; verantwoording
in: H.F. van Peer; een Gorcumer die historie schreef
(Stichting Merewade; facetten van Gorcums verleden
m. 3)
Herstel in Molenstraat (renovatie van de panden Mo
lenstraat 44-46)
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 29 ok
tober 1980
Het Stadhuis van Gorinchem
inleiding voor de Historische Vereniging Oud-Gorcum

1981
Het patriciërshuis Haarstraat 27 door de jaren heen
in: Hulp vanuit een heel mooi gerestaureerd huis
Haarstraat 27 Gorinchem
Toneelschrijver laak Ballings; Vlaams met een Gor
cums accent
in: Gorcumse Courant 8 april 1981
58

K
De poorterspas van Gorinchem die is uitgegeven ter gelegenheid
van de viering van 'Gorcum 600 jaar stad', wordt door J.H. van
Hoorn (rechts) overhandigd aan burgemeester A. Schreuder op 17
december 1981.

Poorterschap
in: poorterspaspoort
Toelichting bij het profiel van Gorinchem door Nico
laas Wijtmans
uitgave: Bondsspaarbank Gorinchem
Stichting R.K. Bejaardencentrum Huize St. Clara
vouwblad bij opening na renovatie, november

1982
Gorcums stadsrecht in 1382 bezegeld; het krijgshaftig
geslacht Arkel
in: Kwartaalmagazine Gorcum 600 jaar, januari 1982
De Gorinchemse Godshuizen
inleiding voor de Vereniging van Huisvrouwen
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Woelig tijdperk onder Philips II; interessante periode
uit historie Gorcum
in: Kwartaalmagazine Gorcum 600 jaar, april 1982
In de ban van de revolutie; slechts 300 huizen bleven
onbeschadigd
in: Kwartaalmagazine Gorcum 600 jaar, juli 1982
De Duitse bezetting; de laatste roerige periode in de
historie van Gorinchem
in: Gorcumse Courant 6 oktober 1982; Gorinchem tij
dens de bezetting 1940-1945 (Historische Reeks Oud
Gorcum nr. 8)
Kritische kanttekeningen bij het boek "Geschiedenis
van de stad Gorinchem"
in: Gorcumse Courant 15 december 1982
Het logement in Ameide
in: Alblasserwaard en Vij:fheerenlanden, jaarboek 1983

1983
Het nieuwe wapen der gemeente Gorinchem
in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 100, nr. 1-2
De historie van de Brug van Ceelen; niet officiële
naam afkomstig van sluiswachter
in: Gorcumse Courant 20 juli 1983
Latijnse School
in: Latijnse School en Gymnasium m.m.v. H.C. Land
heer (Merewade, facetten van Gorcums verleden nr. 6)
De Gorinchemse Godshuizen
inleiding voor de Historische Vereniging Oud-Gorcum
Wie was verzamelaar Matthijs de Jongh
inleiding bij de opening van de tentoonstelling Wie
wat verzamelt

1984
Gemeentewapen en -vlag van Gorinchem
in: Oud-Gorcum Varia nr. 1
Een geschenk aan "Oud-Gorcum" (foto van de Brug
van Ceelen)
in: Oud-Gorcum Varia nr. 2
Een halve eeuw kruisverenigingen in Gorinchem
uitgave: Interkruis Gorinchem
Gorinchem van toen en thans; stadsbeelden van 1909
en 1984
uitgave: Historische Vereniging Oud-Gorcum; 109
blz.
Oud-Gorcum 75 jaar
inleiding voor de Historische Vereniging Oud-Gor
cum

1985
Twee gerestaureerde objecten: de Gasthuisglazen en
het monument van Wilhelmina van Paffenrode - van
Arkel
in: Oud-Gorcum Varia nr. 3
Museum "Dit is in Bethlehem"
uitgave: Snep Offset; Gorkum in beeld, nr. 5
Brand in de molen bij het Paardenwater
in: Oud-Gorcum Varia nr. 4
De Martelaren van Gorcum
uitgave: VVV Gorinchem; 15 blz.
Een verloren gewaand portret
in: Oud-Gorcum Varia nr. 5
De Groote Sociëteit
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Overhandiging van het eerste exemplaar
van de WV-uitgave De martelaren van
Gorcum' op 15 november 1985. Van
links naar rechts auteur A.J. Busch,
H.C.P. Bloembergen, J. Bennink en bur
gemeester L. Vleggeert.
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in: 43; uitgave ter gelegenheid van het 43e lustrum
van De Groote Sociëteit Gorinchem

Van een geschenk en een oproep aan de lezers
in: Oud-Gorcum Varia nr. 6

D
111

Van Ambachtsschool tot Technische School; honderd
jaar Vereniging Ambachtsonderwijs in Gorinchem
m.m.v. B.G. Schermers
uitgave: Stichting Merewade; facetten van Gorcums
verleden, nr. 8

De Hervormde gemeente van Gorinchem
in: Hervormd Gorinchem; informatiegids 1986 e.v.
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De Groote Sociëteit in vogelvlucht
in: Leden Almanak 1985-1986; uitgave ter gelegen
heid van het 43e lustrum van de Groote Sociëteit Go
rinchem; Leden Almanak 1990; uitgave ter gelegen
heid van het 44e lustrum van de Groote Sociëteit Go
rinchem

Louwrens Penning
in: Oud-Gorcum Varia nr. 7

1986

De historie van het huis "Het Wapen van Dantzig"
in: Merwepost 2 december 1986

Ambachtsschool al honderd jaar een begrip in Gorcum
in: LTS l 00 jaar !; jubileumuitgave van de Vereniging
Ambachtsonderwijs Technische School Gorinchem
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"Burgemeesters" gedurende de bezettingstijd
in: Merwepost 15 juli 1986

Summiere biografie van P.A. de Hoon en H.A. Ra
venswaa1J
uitgave: Stichting Stadsherstel Gorinchem, kaartenset

Escher en Gorinchem
in: Merwepost 9 december 1986; Reformatorisch Dag
blad 24 december 1986
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1987

Het Tolhuis aan het eind van de Molenstraat
in: Oud-Gorcum Varia nr. 8
Over postmeesters en postkantoren in Gorinchem
in: 50 jaar postzegelvereniging Gorinchem en omstre
ken 1937-1987; De Posthoorn nrs. 26 en 28; Oud-Gor
cum Varia nrs. 9 en 10
De schuilkerk "Dit is in Abrahams Schoot"
uitgave: Restauratiecommissie van de Lutherse kerk
Het Fort bij Vuren
in: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 8 sep
tember 1987; Gorcumse Courant 9 september 1987;
Merwepost 9 september 1987
De inval van de Pruisen in 1787
inleiding voor de Historische Vereniging Oud-Gorcum

De R.K. Begraafplaats aan de Arkelse Onderweg
in: Trefpunt; informatieblad voor katholiek Gorin
chem en omgeving, februari 1988
De Haven door de eeuwen heen
in: Oud-Gorcum Varia nr. 12
Gorinchem en het water
inleiding voor het directieteam van Rijkswaterstaat,
directie Zuid-Holland
Varen door de gerenoveerde Haven van Gorinchem
in: vouwblad voor leerlingen van basisscholen, die een
vaartochtje door de Haven maken
Het huis Kalkhaven 70/72; bewonersgeschiedenis
in: Jaarverslag 1987 Stichting Stadsherstel Gorinchem
De politie in Gorinchem
in: Oud-Gorcum Varia nr. 13; Nieuwsblad-Merwepost
21 en 28 september en 5 oktober 1988

Het Wijdschild
inleiding voor de Oudervereniging van de Rijksscho
lengemeenschap Wijdschild
200 jaar geleden deden de Pruisen een aanval op Go
rinchem
in: Merwepost 30 december 1987
1988

Patriotten en Prinsgezinden
inleiding voor de Historische Vereniging "West-Al
blasserwaard"
Greep naar de macht door patriotten in Gorinchem
in: Holland; regionaal-historisch tijdschrift, jrg. 20, nr. 1
De eerste verkeerslichten in Gorinchem
in: Oud-Gorcum Varia nr. 11
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Overhandiging van het eerste exemplaar van 'Rondwandeling over
de wallen' door A.J. Busch aan wethouder M. Salet op 17 septem
ber 1988.
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Rondwandeling over de wallen; toelichting bij een
wandelroute over de wallen bij gelegenheid van de
Open Monumentendag op zaterdag 17 september 1988
uitgave: gemeente Gorinchem
Een boeltje open over de Gorinchemse bibliotheek
uitgave: Vereniging Openbare Leeszaal en Biblio
theek; 23 blz.
1989
Het Fort bij Vuren
in: Jaarboek 1988/89 Stichting Menno van Coehoom
De pomp achter het Stadhuis
in: Oud-Gorcum Varia nr. 14
Gorinchem door de eeuwen
inleiding voor de Oudheidkundige Vereniging Herde
rewich, Harderwijk
De Waterpoort
in: Oud-Gorcum Varia nr. 15
"Loevestein; een fort aan de grens van Holland" door
A.M.G. Caminada-Voorham (bespreking)
in: Gorcwnse Courant 12 juli 1989; Reformatmisch
Dagblad 2 augustus 1989
De Dalempoort bleef behouden
in: Oud-Gorcum Varia nr. l 6
Ten geleide bij de facsimile-uitgave van "Een brief
over den Franschen tijd en dan een vrouwenpraatje in
de Gorkumsche volkstaal door P. van Zutphen Az.
(Gorinchem, 1866)"
in: Historische Reeks Oud-Gorcum nr. 1
Straatnamen in Laag-Dalem
in: Gorcumse Courant 9 en 16 augustus en 27 septem62

ber 1989
1990
De dienders van Gorinchem
in: Veertig jarig jubileum Politie Sport Vereniging
Gorinchem
De Oranjevereniging
in: Oud-Gorcum Varia nrs. 17 en 18
Molenstraat 40
in: Projekt "Groothuis"; Jaarverslag 1989 Stichting
Stadsherstel Gorinchem
Ten geleide bij de facsimile-uitgave van de "Aardrijks
kundige beschrijving van de stad Gminchem, voor de
scholen" door A.J. van der Aa (Gorinchem, 1851)
in: Historische Reeks Oud-Gorcum nr. 2
De palen van Oorlog
in: Kompas-Aktief 15 mei 1990
Het schilderij "Watersnood bij Gorinchem"
in: Oud-Gorcum Varia nr.19
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Ruim 200 jaar oude riolering in Molenstraat vervan
gen; werk legt stukje historie van Arkelstad bloot
in: Kompas-Aktief 2 oktober 1990
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Lusthoven in de Nieuwstad en hun bewoners
in: Lusthoven in Gorinchem; Historische Reeks Oud
Gorcum nr. 3

K

1991

E
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Wapen van 18e-eeuws kerkorgel in het museum
in: Oud-Gorcum Varia nr. 20
De geschiedenis van Gorcums Hogere Burgerschool
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in: Kompas-Aktief 15, 22 en 29 januari en 5 februari
1991

H.B.S. 120 jaar R.S.G. m.m.v. A. den Besten
uitgave: Regionale Scholengemeenschap "Wijdschild"

De Haven
in: Lingehaven in beeld; een beeldententoonstelling in
het Lingehavengebied van Gorinchem

1992

Gorinchem door de eeuwen
inleiding voor de Adelbertvereniging Utrecht

Namen en nummers van huizen in Gorinchem
in: Oud-Gorcum Varia nr. 23

ing

Caspar van Hoey en zijn beschrijving van 's-Hertogen
bosch
in: Oud-Gorcum Varia nr. 21

Hoogheemraadschap al meer dan 100 jaar in De Doe
len
in: Schouwbrief, infobulletin van het hoogheemraad
schap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
nr. 6

ks
de

1869-1969; een eeuw geschiedenis van Eind en Mo
lenstraat
in: Eindtermen (bewerking)

Hotel Metropole, de historie van een honderdplusser
in: Oud-Gorcum Varia nr. 24; Kompas Aktief 26 mei
1992

Huize St. Clara; van Wees- en Armhuis naar Bejaar
dencentrum
in: Stichting R.K. Bejaardencentrum Huize St. Clara

Vijf en een halve eeuw zorg voor bejaarden in Gorin
chem
uitgave: Stichting "Huize Steijndeld'�; 24 blz.

Hommage aan Hendrik van Hoogdalem
in: Hendrik van Hoogdalem 1898-1970 (Historische
Reeks Oud-Gorcum nr. 9)

Gorinchem en het water
inleiding voor waterschapsarchivarissen
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De dag van Hugo de Groots vlucht en het poortje in
Gorinchem dat daarbij een rol speelde
in: Oud-Gorcum Varia nr. 22
Kriskras door Gorcums verleden; 8 eeuwen prenten,
schilderijen, archiefstukken
uitgave: Museum "Dit is in Bethlehem"; 29 blz.

Gorinchem en Zaltbommel
inleiding voor de Historische Kring Bommelerwaard
De archieven van Gorinchem
inleiding voor de familievereniging Verdon(c)k
Waar waren Van Hoytema's wandschilderingen?
in: Oud-Gorcum Varia nr. 25

Bewoners en eigenaren van het pand Havendijk 80
(niet gepubliceerd)

Vechten en vloeken taboe in huis voor oude mannen
in: Gorcumse Courant 16 september 1992

Toelichting bij "Herinneringen aan Gorinchem in de
jaren 1870-1880"
in: Historische Reeks Oud-Gorcum nr. 4

Gorinchem in bedrijf
uitgave: Repro-Holland (Midden-Holland m bedrijf
reeks, deel 5); 110 blz.
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1993
Het onderwijzersduo Van 't Sant en Van Zutphen
in: Oud-Gorcum Varia nr. 26
Gemeentewapen en -vlag van Gorinchem
in: Gemeentegids Gorinchem 1993/94

Het archiefwezen en de archieven van Gorinchem
inleiding voor De Heerlijkheid Vuren
De Grote Kerk van Gorinchem
uitgave: Stichting Restauratie Grote Kerk
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1994
I

Hoe Gorinchem in 60 jaar veranderde
inleiding voor de Partij van de Arbeid, afd. Gorinchem

Een spoorweg door de Betuwe
in: Oud-Gorcum Varia nr. 29

De oorlogsjaren
inleiding voor de Rotaryclub Gorinchem

Namen van huizen aan de Langendijk
in: Oud-Gorcum Varia nr. 29

Gemeentepolitie Gorinchem bedankt ! ; beknopte ge
schiedenis van het politiekorps 1811-1993
uitgave: Gemeentepolitie Gorinchem

Het pand Revetsteeg 3
in: Jaarverslag 1993 Stichting Stadsherstel Gorinchem
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De panden Keizerstraat 4 en 6
in: Jaarverslag 1993 Stichting Stadsherstel Gorinchem

F

Frans Netscher en Gorinchem
in: Oud-Gorcum Varia nr. 27
Frans Netscher en het Gorinchemse logeetje
in: Oud-Gorcum Varia nr. 28
Ook in Gorinchem hadden huizen een naam
in: Oud-Gorcum Varia nr. 28
Gorinchem door de eeuwen
inleiding voor de werkgroepen Latijnse paleografie
van het gemeentelijk archief te Utrecht
De groei van het gymnasium
in: Archief gymnasium, Lustrumkrant
De ongemakken van het oude gymnasium
in: Archief gymnasium, Lustrumkrant
Toelichting bij de "Herinneringen aan Gorinchem van
M. Korthof en A.G. Muller"
in: Historische Reeks Oud-Gorcum nr. 6
64

Varkenmarkt 15-21
in: Jaarverslag 1993 Stichting Stadsherstel Gorinchem
De kwartierstaat der Arkels
in: Oud-Gorcum Varia nr. 30
Stadhuizen van Gorinchem; het Stadhuis boven de
Vleeshal was waardig genoeg voor zowel het stadsbe
stuur als schout en schepenen
in: Gorcumse Courant bij gelegenheid van de opening
van het Stadhuis in Gorinchem, april 1994; Kompas
Aktiefl9 april 1994
Grote Kerk en Toren
uitgave: Stichting Merewade (Gorcumse Monumen
tenreeks nr. 2); 36 blz.
De Arkelpoort
in: Oud-Gorcum Varia nr. 31
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Theaters in Gorinchem
in: Ellis in Theaterwonderland; muzikale jubileumpro
duktie 150 jaar Gorinchemse Schouwburg De Doelen
Kompas-Aktief 16 augustus 1994

Waterschapskaarten
in: Vergaard-Bewaard-Beheerd; het cultuurbezit van
het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden

1995

Wapens van de waterschappen
in: Vergaard-Bewaard-Beheerd; het cultuurbezit van
het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden

De Kanselpoort
in: Oud-Gorcum Varia m. 32
Inval Fransen in Gorinchem twee eeuwen geleden
in: Gorcumse Courant 25 januari 1995
Het Rode Kruis in Gorinchem; een terugblik over 125
Jaar
uitgave: Rode Kruis - Gorinchem; 32 blz.
Rykel ten Kate, fotograaf in donkere dagen
in: Gorinchem tijdens de bezetting 1940-1945 (Histo
rische Reeks Oud-Gorcum m. 8)
Huizen aan de Kalkhaven
in: Jaarverslag 1994 Stichting Stadsherstel Gorinchem

de
bemg
pas

en-

Bevrijding vijftig jaar geleden uitbundig gevierd
in: Gorcumse Courant 3 mei 1995
De oorlogsjaren
inleiding voor de Rotaryclub Gorinchem-Merwede
De opkomst en ondergang van West
in: Voorheen West m.m.v. R. Robijns
De verpleging van krankzinnigen in Gorinchem
in: Oud-Gorcum Varia nr. 33
Terugblik op het bezoek van deelnemers Wereld-Jam
boree 1937 aan Gorinchem
in: Gorcumse Courant 9 augustus 1995

Rubriek de pen aan:
in: Info intern; interne publicatie van de gemeente Go
rinchem, jrg. 3, m. 5
1996
Een rijtje huizen aan het Eind met velerlei bestemmin
gen
in: Oud-Gorcum Varia m. 34
Opnieuw een schenking aan de veremgmg (aquarel
van A.E. Grolman)
in: Oud-Gorcum Varia nr. 34
Vervalsing van het doopboek of een afstarnnling met
een luchtje
in: Oud-Gorcum Varia nr. 35
Graven van minderbroeders aan Varkenmarkt
in: Gorcumse Courant 8 mei 1996
Gorinchem door de eeuwen
inleiding voor een gezelschap uit de zusterstad Sint
Niklaas
Johan Dalen en de watersnood van 1697/98
in: Oud-Gorcum Varia m. 36
De Wilhelminafontein
inleiding voor de Stichting Tradities van Nederland
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Het Gekroond Schippershuis - Het Bossche Veerhuis Merwezicht
in: Gastvrij door de eeuwen heen; 48 blz.
Ten geleide bij de facsimile-uitgave van "Uittreksel uit
het dagboek 1807-1816 van den Heer Matthijs Snoeck
Huibertszoon"
in: Historische Reeks Oud-Gorcum nr. 10
De Christelijke School voor Mavo "Da Costa"
inleiding voor oud-ambtenaren van de gemeente Go
rinchem
De kaart van de Alblasserwaard
uitgave: Lionsclub Alblasserwaard
1997

Carnaval en kunst in Gorinchem
in: Carnavalskrant, jrg. 20
Herinneringen aan het bombardement van 1814
in: Oud-Gorcum Varia nr. 37
Fotografen die in Gorinchem werkzaam waren
in: Oud-Gorcum Varia nr. 37
Alblasserwaard, Land van Arkel en Vijfheerenlanden
in: Gens Nostra, jrg. 52
Jaarverslagen, een onn1isbare bron
in: 'Met bedaarden ijver'
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De voormalige Da Costa Mavo werd in 1996 een centrum voor
'Cultuur en Muziek'.

·oor

'EEN EIGEN VISIE OP HET GEMEENTELIJK GEBEUREN'

A.J. Busch

Jaarverslagen, een onmisbare bron
De Gemeentewet van 1851 verplichtte het college van burgemeester en
wethouders jaarlijks in de maand april een uitvoerig en beredeneerd verslag
van de toestand der gemeente uit te brengen aan de raad. 1 Daaraan werd in Go
rinchem keurig voldaan. Jaarlijks verscheen een gedrukt gemeenteverslag. Het
eerste jaarverslag over 1851 bevatte niet meer dan 33 bladzijden. Het was een
voudig van opzet, maar in de loop der tijd verbeterde de kwaliteit van de ver
slagen aanzienlijk en werden ze steeds uitvoeriger. Er was niet voorgeschreven
welke zaken voor behandeling in het jaaroverzicht in aanmerking kwamen. Er
waren hoofdstukken gewijd aan bevolking, bestuur, eigendommen, geldmidde
len, onderwijs, kunsten en wetenschappen, politie, mmwezen, nijverheid enz.
Deze jaarverslagen zijn een uitstekende bron voor historisch onderzoek.
Op eenvoudige wijze is in de verslagen terug te vinden wat in het verslagjaar
tot stand is gebracht. De diverse onderdelen bevatten dikwijls statistische ge
gevens. De gemeenteverslagen behoren tot de meest geraadpleegde archief
stukken van het Stadsarchief.
De gemeentebesturen in den lande hadden de gewoonte de jaarverslagen
uit te wisselen. In 1921 nemen diverse gemeenten uit zuinigheidsoverwegin
gen het besluit geen gedrukt jaarverslag meer rond te zenden. Ook Gorinchem
liet het jaaroverzicht niet meer drukken. De in 1851 aangevangen serie eindigt
met het verslag van 1919. De raad kreeg wel een vereenvoudigd verslag aan
geboden, zodat aan de wettelijke verplichting werd voldaan.
Er werden geen tranen gelaten. Slechts één raadslid betreurde het staken
van de uitgave van het gemeenteverslag in druk. Het was de socialist A.C.
Swaters die sprak van een verkeerde bezuiniging om het gemeenteverslag niet
meer in druk te doen verschijnen. 2 Bij de behandeling van de begroting een
jaar later was het weer Swaters die vergeefs wees op de mogelijkheid een ge
stencild verslag uit te geven.3
De wet van 31 januari 1931 tot herziening van de Gemeentewet bepaalde
ten aanzien van het jam-verslag, dat voortaan kon worden volstaan met om de
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vijf jaar een beredeneerd verslag uit te brengen over de voorgaande periode.4
Bij de behandeling in de raad om ook in Gorinchem eens in de vijf jaar ver
slag uit te brengen verhief Swaters als enige weer zijn stem. Een vijfjaarlijks
verslag bevatte verouderde gegevens en daarom toonde hij zich voorstander
van een jaarlijks uit te brengen verslag.5 Burgemeester Kootstra daarentegen
pleitte voor een verslaglegging eens in de vijf jaren. Hij betoogde: Burge
meester en wethouders zijn van meening dat het gemeenteverslag niet van
veel belang is te achten. Niemand heeft het ooit gekocht of is het komen in
zien op de gemeentesecretarie.6
Vo01iaan zou eens in de vijf jaar een verslag verschijnen en inderdaad: in
1936 zag een beredeneerd verslag van de toestand der gemeente over de jaren
1931 tot en met 1935 in gestencilde vorm het licht. Telde het verslag over
1919 ruim 350 bladzijden, het bescheiden verslag 1931-1935 bleef beperkt tot
46 pagina's. Het behandelde wel vele facetten waarmee de gemeente zich be
zighield.
In de raadsvergadering van januari 1940, kort voor het uitbreken van de
oorlog, sprak Gorinchems kersverse burgemeester mr. L.R.J. ridder van Rap
pard een nieuwjaarsrede uit, aanvangende met: "Ik meen veilig te mogen aan
nemen, dat gij in uw eerste vergadering van dit jaar allerminst van mij een
openingswoord verwacht, dat, behalve het gebruikelijke, vrij dorre cijfermate
riaal, niet veel meer dan de weinig hoopvolle mededeeling zou bevatten, dat
wij wel onder buitengewoon bezwarende omstandigheden het nieuwe jaar zijn
ingegaan, een en ander natuurlijk gevolgd en besloten door den niet minder
gebruikelijken wensch, dat de gemeente Gorinchem ook in den komenden
jaarkring nog in groei en bloei zou mogen toenemen en dat tenslotte vrede en
voorspoed rijkelijk uw deel zij.
Gemeenplaatsen, als de zoo juist genoemde, bevredigen in dezen benarden
en verwarden tijd practisch niemand meer en daarom wil ik, mede ter gerust
stelling van degenen onder u, die wellicht op dit punt met eenige vrees in het
hart den kouden tocht naar het stadhuis hebben ondernomen, nadrukkelijk
vooropstellen, dat deze nieuwjaarsrede door mij niet gehouden wordt om der
wille eener oude traditie alleen, waarvan trouwens in Gorinchem niet eens ge
sproken kan worden, doch veeleer als gevolg van de overweging, dat er zich
juist bij de wisseling van het jaar voor den Voorzitter zulk een unieke gelegen
heid voordoet, om ook van zijn kant eens blijk te geven van een eigen visie op
het gemeentelijk gebeuren." 7
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Een jaar later sprak de burgemeester een voor zijn doen zeer kort woord
als opening van de eerste raadsvergadering van het jaar 1941, niet eens als
nieuwjaarsrede geagendeerd. De tijdsomstandigheden waren er ook niet naar
gegevens van economische aard te publiceren. Hij vervolgt dan: "Met de uit
stippeling van de plaatsgegrepen gebeurtenissen zou men handelen alsof men
geschiedschrijver ware; wij moeten echter de ontwikkeling van de dingen af
wachten totdat zij werkelijk geschiedenis zijn geworden, vandaar dat ik thans
alleen een persoonlijk woord tot u wensch te richten."8 Hij bedoelde te zeg
gen: wacht maar tot na de oorlog!
Later dat jaar maakte de bezetter een einde aan het voortbestaan van de ge
meenteraden. 9 Hoewel de agenda van de raadsvergadering van 29 augustus
1941 er niet anders uitzag dan anders, was het toch de laatste keer dat de raad
in oorlogstijd bijeenkwam.
Na de bevrijding werd een tijdelijke adviesraad ingesteld, waarna de leden
van een tijdelijke gemeenteraad werden beëdigd en geïnstalleerd.10
Burgemeester Van Rappard verwelkomt
op 8 november 1968 de 25.000ste inwo
ner van Gorinchem: Ronnie de Lange,
zoon van Arie de Lange en Simone
lzarin.

In de eerste zitting van de tijdelijke gemeenteraad van 1946 vatte burge
meester Van Rappard de draad weer op met het uitspreken van een nieuw
jaarsrede. Hij begon aldus: "De omstandigheden, waaronder ik sedert mijn
ambtsaanvaarding in september 1939 als burgemeester dezer gemeente heb
gefungeerd, hebben mij slechts éénmaal de gelegenheid geschonken tot het
houden van een eigen algemeene beschouwing over de eischen waaraan Go
rinchem's gemeentepolitiek behoorde te voldoen."11 Vervolgens behandelde
hij in een breedvoerig betoog het wel en wee van Gorinchem, waarbij hij ook
aandacht schonk aan de voorbije oorlogsjaren.
Traditioneel hield de burgemeester jaarlijks een uitvoerige nieuwjaarsrede,
waarvan de tekst in ruime mate werd verspreid. Daarin behandelde hij alle
mogelijke zaken Gorinchem betreffende. Ze zijn dan ook een bron van infor
matie, vooral toen sedert 1958 het "resumé van enige feiten en cijfers" met
statistische gegevens als bijlage werd toegevoegd. Toen was met recht weer
sprake van goed gedocumenteerde jaaroverzichten.
Na 1971 verschenen geen nieuwjaarsredes meer in druk, maar de lijn van
de verslaglegging werd doorgetrokken met uitvoerige jaaroverzichten onder
de naam "Jaarverslag van de gemeente Gorinchem". Deze boekwerkjes zijn,
net als de nieuwjaarsredes sedert 1957, voorzien van veel foto's, waardoor ze
er aantrekkelijk uitzien.
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Helaas, ook aan deze serie kwam een eind en wel met het jaarverslag van
1992. Daarna geen compacte jaaroverzichten meer met cijfermateriaal en ge
gevens over wat er gedurende het jaar was gebeurd. Voor het historisch onder
zoek betekent het een verlies!
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'Met bedaarden ijver' is een uitgave van de gemeente
Gorinchem ter gelegenheid van het afscheid van A.J. Busch
als stadsarchivaris op 27 februari 1997.
A.J. Busch (1934) heeft vanaf 2 januari 1969 vorm en
leiding gegeven aan het archief, achtereenvolgens geheten
de Gemeentelijke Archiefdienst Gorinchem, Stafafdeling IV
Archieven en het Stadsarchief. Voor die tijd werkte hij tien
jaar bij het archief in zijn geboorteplaats Dordrecht.
In Gorinchem heeft hij zich verder ingezet als archivaris van
het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden en adviseerde hij verschillende cultuur
historische organisaties, zoals de Stichting Stadsherstel
Gorinchem, de Historische Vereniging 'Oud-Gorcum', de
Werkgroep Archeologie Gorinchem, de Stichting Merewade
en Museum 'Dit is in Bethlehem'. Tal van verenigingen en
instellingen deden in de loop der jaren een beroep op hem
als geschiedschrijver.
In deze speciale uitgave zijn artikelen opgenomen van zijn
naaste medewerkers en van mensen die met hem te maken
hebben (gehad) en zijn liefde voor de Gorcumse historie
delen. De uitgave bevat bovendien een complete bibliografie
van zijn talloze publicaties.

