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Plannen voor 2013
We gaan weer naar de restanten van de boerderij in de westgracht van
Nieuwpoort. Daar is in 2012 door diverse oorzaken niets van gekomen.
Ook willen we bij Huis te Merwe gaan onderzoeken wat er onderwater
nog te vinden is. We gaan dit doen in samenwerking met Cees van der
Esch. Ook willen we weer in de Maas bij Cuijk gaan duiken.
Dat doen we op de 4 dag van de Nijmegense vierdaagse. Defensie plaatst
dan een ponton in de Maas voor de wandelaars. Zodoende is het scheepvaart verkeer gestremd en kunnen wij veilig op de resten van de Romeinse
brug duiken. We doen dit al jaren in samenwerking met de stichting
Mergor in Mosam.
e

JAARVERSLAG ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP
GORINCHEM
Toos Busch, Martin Veen en Wieteke van Huiten
Depot en werkruimte
In samenwerking met de archeologische dienst van de gemeente
Kampen werd in het softwarepakket Atlantis een module ontwikkeld
voor het toegankelijk maken van de archeologische collectie via het Internet. De definitieve implementatie van dit systeem zal in 2013 plaatsvinden. Ter voorbereiding op het digitaal registreren van de collectie werd
een professionele fotostudio ingericht en werd een nieuwe pc met randapparatuur en printer geïnstalleerd.
Om aan de kwaliteitsnorm voor de opslag van metalen te kunnen voldoen werd in december een klimaatcabine gebouwd.
Door het plaatsen van extra stellingkasten groeide de opslagcapaciteit
van het depot met 60 meter.
Publiciteit
In verband met een toekomstige publicatie over het kasteel van de Arkels
is een speurtocht gestart naar het doopvont uit de 13 eeuw dat in 1977
werd aangetroffen bij het bouwrijp maken van de Kasteelplaats en de
de
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Steenplaats. I lel doopvont deed jarenlang dienst als voederbak voor vee,
waarna het verdween.
Alle rapporten van bureau- , boor- en veldonderzoeken in de gemeente
Gorinchem zijn online te raadplegen.
De website www.archeologiegorinchem.nl trok 54.980 bezoekers. Dit is
140% meer dan in 2011.
Krantenartikelen
AD Rivierenland, 25 oktober: Gorcvm pronkt in atlas. Bijzondere
prenten tonen vestingstad in 17' eeuw.
AD rivierenland, 6 november: 13de-eeuwse doopvont uit burcht
spoorloos. Archeologen zoeken werkers aan Dalemsedijk
k

Werkzaamheden vrijwilligers
Op maandag van 10-17 uur en de woensdagavond werden wekelijks diverse werkzaamheden uitgevoerd.
De numismatische vondsten van de Groenmarkt (2010) zijn definitief beschreven door W.J. Boudestein. De oudste munt is een zilveren denarius,
een penning van de Gelderse hertogin Eleonora, weduwe van Reinald II
en voogdes van haar toen nog minderjarige zoon Reinald III. De munt is
in 1343/44 geslagen in Harderwijk. Het glas van de Nieuwstad (2009) bevat een aantal fragmenten van twee kometenbekers, die door Martin van
der Vliet werden gerestaureerd. De maalstenen van het Bluebandhuis zijn
met succes gereconstrueerd door Ton Wijkamp en Arie Saakes. Dit leverde fragmenten van vier maalstenen met verschillende dikten op. Haro
van Galen (AWN deskundigheidsbevordering) verzorgde een workshop
aardewerk-restauratie, waarbij alle facetten van het restaureren in theorie
en praktijk aan bod kwamen. Arie Saakes specialiseerde zich in gipstechnieken. Dit jaar werden vijftien voorwerpen van rood- en witbakkend
aardewerk gerestaureerd door Tiny Wijnen. De metaalvondsten van het
Bluebandhuis werden geconserveerd door Tiny Wijnen en Toos Busch.
Martin Veen besteedde o.a. veel tijd aan het ontwikkelen en onderhouden
van de website en het nieuwe softwarepakket voor de registratie van de
collectie. Fred Bakker (AWN Dordrecht) maakte tien profieltekeningen
van het steengoed en de pijlpunten van het kasteel van de Arkels (KB96).
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Schenkingen
De vitrine waarin voorwerpen van de opgraving Nieuwstad 2009 bij
Aannemersbedrijf J. van Daalen tot maart 2012 werden getoond, is door
Hollandia Archeologen Zaandijk aan het depot Gorinchem geschonken.
Bezoekers
Medewerkers van Bureau Monumentenzorg en Archeologie Dordrecht
en vrijwilligers van de Archeologische Vereniging 'Land van Heusden en
Altena' kregen een rondleiding in het depot en de werkruimten.
Publicaties in 2012
Busch Toos, Martin Veen, Wieteke van Huiten, 2012: Jaarverslag
Archeologische Werkgroep Gorinchem (2011). In: Grondig Bekeken,
Tijdschrift van de AWN-afdeling Lek- en Merwestreek; 27 jaargang
no. 1; p. 31-37.
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• Hoogendijk, T., 2012: Een mysterieus bouwwerk op de Groenmarkt.
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