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Coordinaten

12659 - 42669

Datum

27 augustus 1994 van 9.00 tot 13 . 30 uur

Aanwezig

De heren Busch, Cerutti, Van Gelder, De Kok, Langeveld
Koorevaar, Veen, Hevr. DeJong en enkele belangstellenden.

Aanleiding

De afspraken gemaakt door de archeologische begeleidingcommissie op 23 augustus 1994 ten stadskantore.

Doel

Het opsporen van de oudste bewoningslagen van Gorichem
in een terrein gelegen op korte afstand van de Lingehaven, waar de oudste sporen worden verwacht.
T. Koorevaar (AWN Lek- en Herwestreek)

Verslag

TERREINSrnJATIE
Bij het in ogenschouw nemen van het terrein, daags voor het onderzoek, bleek
het overgrote deel van het terrein door omwonenden als tuin in gebruik te zijn
genomen.
Om moeilijkheden te voorkomen is besloten het onderzoek te beperken tot de
westelijke helft en de bestaande beplanting zoveel mogelijk te ontzien.
Hiermee werd dus afgezien van het oorspronkelijke plan om over de gehele
lengte van het terrein een proefsleuf te graven.
Om 9.00 uur werd de schutting gedeeltelijk verwijderd teneinde de door de
Gemeente Gorinchem ter beschikking gestelde graafmachine toegang tot het
terrein te verschaffen.
Na verwijdering van een gedeelte ongecultiveerde begroeiing werd een put
gegraven van ca. 3,5 x 2 meter (zie situatieschets afb. 1)
HET BODPl«lNDER.ZOEK

1ot l.qo m diepte be~ond zich
een laag van met puin en afva1 gemengde
zandgrond. Deze werd in zijn geheel machinaal verwijderd (pakket 1).
Daaronder werd een gedeelte van een stenen vloertje blootgelegd (nr. 2)
Het vloertje was gelegd in een mortelbed in halfsteenverband. Steenformaat
23 x 11 x 4 em.
Daaronder bevond zich een ophogingslaag (pakket 3) bestaande uit klei gemengd
met de voor woonl. agen specifieke vervuiling: puin en mortelbrokjes, houtskool, schelpen, bot en aardewerkschervP.n,
Vanaf een diepte van 2.50 m werd uit dit pakket handmatig materiaal vertameld,
teweten mosselschelpen, vloertegelfragmenten 15,5 x 15,5 x 1,3 em, aardewerkscherven, leembrokken, spijkers, baksteenfragmenten met geglazuurde kop.
Op diezelfde diepte werd in de zuidelijke helft van de put een ca. 20 em. dikke
mestlaag aangesneden die naar het noorden uitwigde op een richting Bornsteeg
oplopende kleilaag.
In de noordelijke helft werden in totaal 3 paalstompen aangetroffen met daarbij vlechtwerkresten in dikte varierend van 0,5 tot 2 em.
In het vlak dat op 2.90 m. werd gegraven was de scheiding tussen mestlaag en
kleipakket goed zichtbaar en kon de orientatie van de drie vertikale paalresten
worden vastgelegd. De lijn waar in de palen waren geplaatst liep parallel aan
de scheiding klei-mestlaag, maar niet geheel parallel aan de rooilijn van de
Bornsteeg (zie afb. 3). De afstand tussen de palen bedroeg ca. 70 em.
In de vlechtwerkrestanten werd een (gebroken) eiken maatlatje aangetroffen.
De meest oostelijke paal is voor nader onderzoek geborgen. De paal is vervaardigd uit eikehout en meet 8,5 x 8,5 x 110 em en is onderaan deels aangepunt.
De bovenste 15 em eindigt in een versplinterde breuk. Dit gedeelte stak waarschijnlijk hoven het oorspronkelijke loopvlak uit.

De kleilaag waarin de paal stand was ca. 20 em dik. Daaronder werd resp. een
venig grondlaagje en zandige grond met puinresten aangetroffen. In de zandige
grand lag los tegen de vertikale paal horizontaal hout , orientatie Z-W (geen
eikehout !).
Verder handmatig onder2oek was niet meer verantwoord vanwege het instortingsgevaar van de zandige bovenlaag en de hoge stortberg die vanwege het plaatsgebrek te dicht naast de put moest worden aangelegd.
Toch werd besloten om de put in elk geval nog machinaal verder uit te diepen
en het profiel te schaven vanaf de kraanbak.
Op ca. 3.50 m vertoonde zich in het profiel een ca. 30 em. dikke schoongrijze
kleilaag, boven en onder begrensd door een danker overgangslaagje.
Rechts van deze kleilaag was het profiel plaatselijk sterk zandig.
Op de kleilaag werden cwee fragmenten van een platte rode daktegel aangetroffen.
Rechtsonder de kleilaag een fragment geglazuurd steengoed.
Verder naar beneden toe began een bruine laag venige klei.
Het diepste punt va~ de put lag op ca. 3.90 m onder het loopvlak. Het is niet
zeker of deze laag tot de natuurlijke ondergrond behoort. Ter vergelijking werd
in een tweetal boringen in de Bagijnewalstraat (dec. 1947) op een diepte van
4 resp. 4.25 m. bruin veen aangetroffen.
VONDSTHA.TERIAAL
Laag 2

Stenen vloertje in mortelbed . Formaat 23-22,5 x 11 x
(niet geborgen)

Laag 3

7 fr. steengoed , Siegburg
3 fr . Steengoed geglazuurd, Raeren . Een fr. vertoonde glazuur

~

em.

op de breuk.
1 fr . witbakkend aardewerk met zwart-paars glazuur.
15 fr . blauw-grijs aardfewerk. Donkere kern
24 fr.
roodgeglazuurd aardewerk waaronder 4 fr. spaarzaam
geglazuurd en 1 fr. met slibversiering.
2 fr . baksteen met groen zoutglazuur op de kop
1~ fr. van vloertegels (?) 15,5 x 15,5 x 1, 2-1,3 em. Voor de
helft geglazuurd, ooit in martel gelegd. kleur roodbruin en
grijs
Diverse fr. vlechtwerk. 1wee fr. zijn geborgen.
24 fr . bot , waaronder 3 fr . van gevogelte en 1 fr kruisinsnijding in de kop
2 gesmede spijkers
1 fr. platgevormd iJzer
1 pruimepit
3 mosselJchelpen
1 kleine jacobsschelp
1 fr . zwart gitachtig materiaal
Laag 3/4

3 ver tikaal geplaatse palen van eikehout. Afmetingen 8,5 x

8,5 x 110 em . Van onder deels aagepunt. Boven gesplinterde
breuk (gegevens van het geborgen exemplaar). Zie afb. 5
Diverse fr. van vlechtwerkresten
Laag 4

4 fr.
fr .
fr .
fr.
fr .

2
2
1
1

roodgeglazuurd aardewerk
blauwgrijs aardewerk
Siegburgs steengoed
steengoed Raeren
maatlatje eikehout in vlechtwerkresten. Zie afb. 4

Laag 5

Pakket mestplaggen (niet geborgen)

Laag 6

2 fr. platte rode daktegel met neus

Laag 7
Laag ?

2 fr. geglazuurd steengoed, geelgrijze breuk

Baksteen, geschatte lengte 26 em, Start, niet geborgen
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DATER INC
Het verzamelde materiaal, overwegend afkomstig uit de lagen 3 en 4, bestaat
voor het grootste deel uit (blauw)grijs en rood aardewerk.
Helaas zijn dit nu juist de aardewerktypen die minder geschikt zijn voor het
vaststellen van dateringsgrenzen omdat zij relatief lang in gebruik zijn geweest. ·
In de 13e en 14e eeuw overweegt het blauwgrijs naast het rode aardewerk. In de
loop van de 15e eeuw verdwijnt het blauwgrijs ten gunste van het rode aardewerk
en blijft tot in de 19e eeuw in gebruik.
We kunnen voor het dateren van de lagen echter ook gebruik maken van het aardewerk dat in het complex juist ontbreekt.
Zo komt in het verzamelde materiaal geen andenne en vroeg steengoed voor, ~aar
wel het echte steengoed. De ondergrensligt daarmee ergens in de tweede helft van
de 14e eeuw.
Anderzijds ontbreken typisch 16e eeuwse aardewerkprodukten als baardmankruiken
keu1s steengaed met blauw kobaltglazuur, majolica, enz.
De bovengrens moet daarom rond 1500 of in het begin van de 16e eeuw worden
gelegd.
Verder is laag 4 ongetwijfeld ouder dan het daarbovenliggende pakket 3, maar
uit de vondsten blijkt dat niet. Daarvoor is het verspreidingsbeeld van de
scherven te diffuus. Een beduidend groter opgravingsvlak en een navenante
hoeveelheid scherven zou wellicht een scherpere tijdsfasering van de ophogingslagen mogeli jk hebben gemaakt.

CONCLUSIE
De opgraving heeft een aantal ophogingslagen aan het licht gebracht die te
dateren zijn in de periode 1350 - 1525 op basis van het gevonden aardewerk.
Interessant is de vondst van de resten van een beleemde vlechtwerkwand (staanders,
vlechtwerkresten en leembrokken).
Deze wand ligt op ca. 5,5 m. ten zuiden van de rooilijn van de Bornsteeg en
ca. lO m. ten oosten van ae ~roegere noord-zuid lopende watergang (gemeLen ten
opzichte van het putdeksel hoven de watergang).
De wandsporen hebben behoord tot de bebouwing van laag 4 en laten een
scheiding zien in gebruiksfunctie van de bodem; mogelijk tussen het woongedeelte (oplopende kleilaag ten noorden) en veestalling (mestplaggen ten
zuiden).
Na de sloop of verwijdering van de bebouwing is de ~oonplaats ca. 80 em. opgehoogd met pakket 3.
Het gedeelte bestrating (2) rnaakt deel uit van het nieuwe woonvlak.

De dieperliggende lagen 7 en 8 behoren ongetwijfeld tot een vroegere gebruiks/
woonfase. De enkele vondsten daaruit geven echter geen aanleiding om hierin
de eerste bewoninasfase te zien.
Om het eerste woonvlag te traceren moet dieper worden gegraven totdat de natuurlijke ondergrond is bereikt.

Wijngaarden, september 1994
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Profiel van de oostelijke putwand
Schaal 1:50

Vlak AA op ca. 2,80 •· diepte
Schaal 1:50

Zandgrond met puin/resten en afval
Gedeelte bestrating. Steenformaat 23 x 11 x 4 em.
Ophogingslaag van klei met daarin aardewerkfragmenten. leembrokjes, vloertegelfragmenten 15,5 x 15,5 x 1,3 em., gesmede
spijkers, fragmenten baksteen en mortel.
Ophogingslaag van klei met restanten ingegraven paalstaanders.
vlechtwerkresten. horizontaal hout, baksteen en aardewerkfragmenten.
Bruine laag van mestplaggen
Zandige grond
Grijze kleilaag onder en boven begrensd door zwarte rand.
Bruine venige klei
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Afb. 5 Eikehouten staander 8,5 x 8,5 x 110 em in twee zijaanzichten
en onderaanzicht.
Schaal I : 10
Tek . T. Koorevaar
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Put 2
Put 3 t/m 6
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Situering put 2
Profiel oostwand put 2
Zuidaanzicht put 2
Bovenaanzicht muurwerk put 2
Situering put 3 t/m 6
Boring in put 3
Put 6 bovenaanzicht
Put 6 zuidaanzicht
Put 6 oostaanzicht
Loden pijp uit waterput
Muurwerk en waterput in perspectief

Tekeningen: T. Koorevaar
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GORIHCHEM BORNSTEEG

PUT 2

Op ~terdag 19 november 1994 is even ten oosten van puc 1 een tweede put gegraven
tot op een diepte van bijna 5 meter.
Op 2,5 m. diepte werd een woonlaag bestaande uit laagjes zand, klei en aest
aangetroffen. Op 2,95 m. bevonden zich nog drie lagen van een baksteenfunderins.Breedte 33 c•• Baksteenformaat 29~14~7 em (138-l~A).
In de kleilagen daaronder bevond zich tussen 4,5 en 5 meter diepte, over de gehele breedte van de put en bijna haaks op de Bornsteeg, een B em. dikke, meest
vertikaal staande vlechtwerkafscherming die naar beneden uitliep in een afvallaag
van vezelige mest en houtresten.Hierin werden twee middeleeuwse schoenen gevonden.
Het vertikalG vlechtwerk wormd~ een afsche1d1ng tussen schone lichtgrijze klei
ten oosten en bruine klei ten westen.
Overigens zijn de onderste lagen in verband met het instortingsgevaar niet ter
plekke bekeken, maar met de kraan omhooggebracht en op de begande grond op
resten obderzocht.
Hat vroegQtO sardewerk det uit dez~ put tevoorschijn kwam was proto steengoed
voor2ichtig te dateren in 13d-14A. Het materiaal uit deze put gaat dus wat verder terug dan dat van put 1, maar we hebben hier naar onze mening de oudste
cultuurlagen van Gorinchem nog niet te pakken. Bekend zijnde met een eerste ve~
melding van Gorinchem in het tweede decennium van de 13e eeuw, ooeten er dus in
Corinchem nos oudcre lasen op te ~poren zijn.
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GORINCHEH BORNSTEEG PUT J t/m 6
Op 4 en 11 februari 1995 werd op een braakliggend terrein aan de hoek
Bornsteeg-Holenstraat archeologisch bodemonderzoek verricht. Aanvankelijk was
het de bedoeling aileen een boor-onderzoek te doen, maar dat bleek door de
aanwezigheid van puinresten niet doenlijk.
Door de welwillendheid van de Gemeente Gorinchem kon een graafmachine worden
ingezet, waarmee de puinhoudende bovenlaag kon worden verwijderd en verder
onderzoek mogelijk werd.
Put 3 is gegraven teneinde vanaf een diepte van ca. 2 meter te boren. Daarmee
kon de bodemgelaagdheid tot op een diepte van 4,20 meter worden vastgelegd.
Ten opzichte van d@ meer oostelijk gelegen put 2 blijkt de natuurlijke afzetting
van lichtgrijzP. klei hier ca. 60 em. hoger te liggen.
Het de graafmachine werd het terrein verder onderzocht op de aanwezigheid van
beerkelders. Put 4 en 5 leverde in dat opzicht geen resultaat op.
In put 6 werd op 1,20 m diepte muurwerk en een waterput aangetroffen.
Yanwege tijdgebrek werd deze put op 11 februari verder onderzocht.
Onder het muurwerk (I) werd nog ouder muurwerk aangetroffen van een beerkelder
(muurwerk II).
De vondsten uit de beerkelder, steengoed en blauw-grijs aardewerk, duiden op
eind 14e en eerste helft 15e eeuw. Het steenformaat van 30x15x7,5 em wijst,
wanneer we deze vergelijken met formaten elders in de regio, meer op de 13e en
begin 14e eeuw. Haar dateren op basis van steenformaten is een hachelijke zaak
Wei is duidelijk dat het muur werk II (zelfde steenformaat) over en door dat van
van de beerkelder is heengebouwd en dus jonger moet zijn
Yervolgens is in de 18e of 19e eeuw het muurwerk I en II gedeeltelijk opgeruimd
om plaats te maken voor een houten duigenton met gemetselde kraag daarop ter
bescherming van een loden pijp van 7,60 meter lengte t.b.v. de watervoorziening
Bij dit onderzoek lag de prioritiet vooral op de ligging van het muurw~rk. Het
bodemprofiel is in put 6 niet vastgelegd, maar komt sterk overeen met datvan de
putten 1 en 2 met als verschil dat de lagen in put 6 wat hoger liggen.
Xennelijk zijn deze lagen in de putten 1 en 2 als gevolg van forse ophoging
(dichter bij de Lingedijk) dieper in de ondergrond weggedrukt.
De ligging van de muurwerkformaties zijn in verschillende aanzichten getekend.
In plaats van een beschrijving verwijzen wij derhalve naar deze tekeningen.
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GORINCHEH, BORNSTEEG 19-11-'94 Put 2
BOVENAANZICHT MUURWERI
Steenformaat 29x14x7 em. Drie lagen rustend op sterk zandige grond
Houtwerk, twee lagen koud tegen westzijde muurwerk. 76x27x8 em.
Onder2ijde muurwerk op 2,95 m. beneden maaiveld
Muurwerk ongeveer haaks op richting Bornsteeg
Geen versnijding aangetroffen.

Omschrijving lagen oostwand put 2

~

1 Verstoorde grond met zand en puin
2 Bruin-grijze klei
3 Zwarte zandige laag
~
lleilaagje donkergrijs
5 Zwart zandige grond met puinresten
6 lleilaagje donkergrijs
7 Bruine mestlaag
8 lleilaagje donkergrijs
9 Sterk zandige klei: op 2,95 m. drie lagen muurwerk
10 Bruingrijs gevlekte klei
11 Bruine kleiige grond
12 Schone lichtgrijze klei
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