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Archeologische Begeleiding 
Melkheul te Gorinchem 

1. samenvatting 

Dit archeologisch onderzoek aan de Melk 
heul dat door de gemeente Gorinchem mo-
gelijk werd gemaakt, is in zekere mate 
uniek. Het geeft namelijk een beeld van de 
burgerlijke materiële cultuur in Gorinchem 
van de 16' eeuw tot in de 20 eeuw, een pe-
riode die in archeologisch opzicht in het ver 
leden vaak niet goed onderzocht en ver 
waarloosd werd. De grote waarde van dit 
project wordt hiermee onderstreept. On 
danks de geringe middelen, de technische 
beperkingen en de verre van ideale onder-
zoeksomstandigheden waaronder het werk 
is verricht, is een stuk geschiedenis van in-
dustriële ontwikkeling van de stad Gorin-
chem aan het licht gekomen. De overgang 
van ambachtelijke nijverheid en kleinschalig 
productie van gebruiksgoederen in de 17' 
en 18- eeuw naar een grootschalige, indus-
triële productie die ook onze huidige con-
sumptiemaatschappij kenmerkt is in het 
spectrum van de vondsten zichtbaar. Het 
weerspiegelt een toename van diversiteit in 
goederen en behoeften van de burger, ver-
anderende productietechnieken en zich in 
steeds sneller tempo opvolgende technische 
innovaties van de Nieuwe Tijd. 

Het veelzijdige gebruik van de melkheul 
door de eeuwen heen blijkt uit de to-
pografische ligging, uit de archiefstukken, 
en uit het archeologische vondstmateriaal. 
Tot in het einde van de 16' eeuw lag de 
Melkheul buiten de stadsmuren en vormde 
de gracht een verbinding met de Schel-
luinse Vliet. Het water waarborgde het goe-
derentransport van en naar het noordelijke 
achterland. De schuiten van melkveeboeren 
konden langs deze waterweg de stad berei-
ken. Aan het einde van de 16- eeuw groeide 

de stad en kwam de gracht binnen de 
stadsmuren te liggen en vervulde er func-
ties als riool, spuigat, binnenhaven en zoals 
uit de archiefstukken blijkt, ook als drink 
watervoorziening en als zwemgelegenheid. 

De kademuren of beschoeiingen van de 
gracht of andere sporen van de gracht uit 
de vroegste periode (16 eeuw) werden niet 
teruggevonden in de werkputten.Vermoede-
lijk zijn deze overblijfselen reeds verdwenen 
bij de latere bouw- en baggerwerkzaamhe-
den of bevinden zich nog resten ervan in de 
bodem buiten de kademuur. De kademuur 
is waarschijnlijk gebouwd in de 17' eeuw en 
sindsdien regelmatig verbouwd. Vanaf de 
19c eeuw werd in de archieven herhaaldelijk 
melding gemaakt van restauratiewerkzaam-
heden. 

Op het diepste niveau in de werkputten be-
vond zich een bruine kleilaag die dateerde 
uit de periode toen het buitenwater bij hoog 
water de Melkheul nog kon binnenstromen. 
Hierin werden enkele vondsten uit de 
vroegste periode, de tweede helft van de 16° 
eeuw, aangetroffen. Samen met talrijkere 
vondsten uit de 17" en 18- eeuw vertegen-
woordigde dit een "ruis" van overblijfselen 
uit deze periodes. Door de baggerwerk-
zaamheden die gedurende deze tijd werden 
uitgevoerd en door het spuien van de 
gracht zal het grootste deel van de over-
blijfselen reeds verwijderd zijn omdat de 
bagger in de gracht een obstakel vormde 
voor de doorvaart en bovendien voor stag-
natie van het vervuilde water zorgde. 

Vanaf 1819 maakte de open verbinding met 
de vestinggracht plaats voor een nauwere 
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duiker waardoor de doorstroom van water 
stremde en het afval zich in toenemende 
mate in de gracht ophoopte. Nadat rond 
1850 het dempen van het binnenhaventje 
ter hoogte van het Melkpad voltooid was 
nam dit alleen nog maar toe. Ondanks het 
spuien en het geregeld uitbaggeren bleef de 
gracht een stinkend openluchtriool omdat 
de afwatering van het achterliggende deel 
van de stad er voor een groot deel op 
uitmondde. Ophoping van onvergankelijk 
huisvuil in het water nam gedurende de 19e 

eeuw alleen maar toe als gevolg van het 
veranderende consumptiepatroon en de toe-

name van de industriële productie in deze 
periode. Dit zorgde voor de afzetting van 
een zwarte grachtvulling die in de 
werkputten werd aangetroffen. In 1930 
werd de melkheul gedempt waarbij deze 
laag werd afgedekt met zand. De 
grachtvulling van de Melkheul bleef be-
waard als een tijdscapsule waarin het huis-
vuil uit de tijd van de industriële revolutie 
werd geconserveerd en waarin een reflectie 
van toenemende verscheidenheid van pro-
ducten zichtbaar is die de grote veranderin-
gen in een relatief zeer korte periode weer-
spiegeld aan de voet van de 20e eeuw. 

2. Inleiding. 

2.1 Algemeen 

Van 29 augustus tot en met 1 september 
2000 werden archeologische waarnemingen 
gedaan tijdens voorbereidende werkzaam-
heden voor de bouw van een bergbezinkba-
sin. Dit basin maakte deel uit van het ge-
meentelijke rioleringsplan dat werd uitge-
voerd onder de projectleiding van A.S. van 
Geel en onder toezicht van A. Diephout. De 
opdrachtgever van het archeologisch onder-
zoek was de gemeente Gorinchem. Het pro-
ject werd ondersteund door beleidsmede-
werker archeologie W. van Huiten. 
De waarnemingen hadden tot doel om 
meer inzicht te krijgen in de geschiedenis 
van de gracht. Het onderzoek werd uitge-
voerd door Hollandia Cultuurhistorisch On-
derzoek, Zaandijk. De leiding van het veld-
onderzoek en rapportage was in handen 
van dr. ing. H. Bonke, geassisteerd door drs. 
P. de Boer. Gedurende de graafwerkzaam-
heden konden waarnemingen worden ver-
richt in drie werkputten. Hierbij werden de-
len van de kademuur blootgelegd en onder-
zocht en kon de verticale bodemopbouw 
worden bestudeerd in de drie dwarsprofie-
len (hoofdstuk 5 en bijlage 3). De vondsten 
uit de verschillende lagen werden verza-
meld, gedetermineerd, en gecatalogiseerd 

(hoofdstuk 5 en bijlage 1). Vervolgens be-
vat dit rapport een bijdrage van R.F. van 
Dijk, gemeentearchivaris van Gorinchem, 
waarin de geschiedenis van de Melkheul 
wordt beschreven aan de hand van archief 
stukken en andere bewaard gebleven histo-
rische bronnen (bijlage 2). Tenslotte zijn 
enige foto's van vondsten aan dit rapport 
toegevoegd. De hulp van M. Veen en de 
leden van de Werkgroep Archeologie 
Gorinchem was onontbeerlijk bij de res-
tauratie en fotografie van de vondsten. 

. c 
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afb. 1. De ligging van de Melkheul in Gorinchem 
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2.2 De aanleiding tot het onderzoek. 

In september 2000 werd als onderdeel van 
de werkzaamheden voor het gemeentelijk 
rioleringsplan in Gorinchem begonnen met 
de aanleg van een bergbezinkbassin, een 
betonnen kelder van 47 x 5,30 m, in de 
Melkheul. De bovenkant van het dak ligt op 
0,50 + en de onderkant van de vloer ver-
loopt van 3,75 - tot 4,60 - NAP. De bouw 
vindt plaats in een damwandkuip. In ver-
band met het heiwerk werden in september 
2000 een aantal voorbereidende werkzaam-
heden uitgevoerd door de combinatie W.C. 
van Dijk/Jos Scholman. De bestaande riole-
ring in het midden van de straat werd ver-
vangen door een nieuw riool op 3,60 meter 
uit de gevel van de huizen aan de zuidzijde 
van de Melkheul. Hiervoor werd de klinker-
bestrating over de zuidelijk helft van de 
straat opgebroken. De zuidelijke kademuur 
van de Melkheul was ondergronds nog 
aanwezig en liep in de lengte richting door 
de bouwput van het bassin. Voorafgaand 
aan het heiwerk moest de muur waar deze 
de damwandkuip snijdt worden gesloopt. 
Dit gebeurde door een mobiele graafma-
chine, die de muur aan de noordzijde ge-
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deeltelijk vrij legde en daarna sloopte. Het 
restant van de muur wordt verwijderd tij-
dens het ontgraven van de damwandkuip1. 
Deze voorbereidende graafwerkzaamheden 
maakten het mogelijk om van 29 augustus 
tot en met 1 september 2000 archeologische 
waarnemingen te doen. 

afb. 3 De Melkheul gezien van west naar oost 

1 De noordelijke kademuur valt buiten de 
bouwput 
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3. Historische achtergrond. 

De aanleg van de Melkgracht of Melkheul 
vormde een onderdeel van de infrastructu-
rele werkzaamheden in verband met de 
stadsuitbreiding en de aanleg van de 
nieuwe vestingwerken op het einde van de 
16de eeuw 2. Het grachtje kwam in de 
plaats van het laatste gedeelte van de 
Schelluinse Vliet, dat bij de stadsuitleg was 
gedempt. De Melkheul verbond de vesting 

afb. 4. Kopie van de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1558 

gracht via een coupure in de stadswal met 
de binnenhaven (tegenwoordig het Melk-
pad). Over het oostelijke einde van de bin-
nengracht lag de brug of heul waaraan het 
water haar naam ontleende: de Melkheul. 
De bebouwing van de percelen rond de 
gracht vond plaats in de eerste decennia 
van de 17de eeuw. 
De Gorkumse grachten werden vanouds 
behalve voor de scheepvaart en afwatering 
als open riool gebruikt. Het water werd re-
gelmatig ververst door te spuien, maar dat 

bleek onvoldoende te zijn om de modder in 
de grachten te verwijderen en de grachten 
op diepte te houden. Toen er in 1630 werd 
geklaagd over het verontreinigen en het 
dichtslibben van de grachten, besloot het 
stadsbestuur om ze regelmatig uit te bag-
geren. 

In de 16 eeuw vormde de Melkheul de uitgaande (water-) weg 
richting het westen (afb.4). De schuttersgracht vormde nog de 
begrenzing van de stad. In de 17e eeuw, na de aanleg van de 
nieuwe vestingwerken, werd de westwagenstraat de uitgaande 
weg naar de stadspoort en werd de Melkheul een binnenhaven 
met een open verbinding met de vestinggracht (afb.5,6). De 
westelijke duiker die het spuien van de grachten mogelijk 
maakte, bood ook de toegangkelijkheid voor kleine schuiten en is 
op de prenten zichtbaar. 

2 De historische gegevens over de Melkheul 
zijn afkomstig uit R.F. van Dijk " Brokkelen in 
de melk" (Zie bijlage 3). 
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De aannemer moest voor het dempen de 
modder in de gracht tot 1,20- NAP verwij-
deren. De hoeveelheid modder was begroot 
op 100 m3. De bovenkant van de kademu-
ren diende te worden gesloopt (60 m3). Het 
puin kon in de gracht worden gegooid, 
maar de brokstukken mochten niet groter 
zijn dan 0,30 x 0,30 x 0,30 m . Daarna werd 
de gracht aangevuld met zand (450 m3) en 
bestraat (1600 m2). De hoogte van het mid-

4. Verslag van de 

Werkput I: 

Op 30 augustus werd begonnen met het 
ontgraven van de zuidelijke kademuur tus-
sen 6 en 12 meter ten westen van de hoek 
Melkpad - Melkheul. De muur werd hier 
over een lengte van zes meter blootgelegd. 

Het ontgraven gebeurde in oost-west rich-
ting. Daarbij leverde het zandpakket veel 

den van de straat bedroeg na de demping 
0,80+ . 
De aannemer moest bovendien aan de 
noordkant van de straat een onderheid be-
ton riool maken met een gewapend beton-
nen keermuur aan het einde van het riool 
Het werk werd in mei 1930 voor Fl. 9.529,= 
aangenomen door D. Esser H.Mz.uit Delft 

werkzaamheden. 

overlast op, omdat het zand na het verwij-
deren van de oude elektriciteitskabels in de 
werkput liep. De wateroverlast nam naar-
mate er dieper werd graven snel toe. Hier-
door was het niet mogelijk om een volledig 
dwarsprofiel schoon te maken en te teke-
nen. Er werd volstaan met het doen van 
waarnemingen, verzamelen van vondsten 
uit de ontgraven grond en het maken van 
schetsen en foto's (Afbeelding 4, Profiel I). 
De bestrating lag in een 0,90m dik pakket 
scherp geel zand met daaronder grijs zand 
(ca. 0,50 cm), dat is aangebracht tijdens de 
demping in 1930. Daar onder een 1,60 m 
dik pakket van zwartgrijze modder. Deze 
modderlaag was bijzonder rijk aan artefac-
ten (V10). Hiervan kon door tijdgebrek 
slechts een gedeelte worden geborgen 4 

In verband met de wateroverlast werd zo 
snel mogelijk dieper gegraven. Onder de 
bagger bevond zich een laag bruine klei van 
ongeveer 0,30m dik en daaronder het na-
tuurlijke veen. De kleilaag liep door tot over 
de voet van de kademuur. Het was niet hier 
duidelijk of de kademuur op de bruin klei of 
op het veen stond. 
De kademuur van de Melkheul loopt vanaf 8 
meter ten westen van de hoek Melkheul-
Melkpad schuin weg naar de plaats van de 
vroeger brug. Bij het slopen van de kade-
muur leek het erop dat de muur ten westen 

4 De noordelijke kademuur valt buiten de 
bouwput. 
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van de knik niet en de vleugel van de brug 
ten oosten daarvan wel was onderheid. 
Door het instorten van het profiel en het 
omhoogkomende grondwater was het niet 
mogelijk om dit nader te onderzoeken. 

Werkput II: 

Op 31 augustus werd de kademuur tussen 
28 en 32m van de hoek van het Melkpad en 
de Melkheul blootgelegd (Profiel II, Bijlage 
2). Daarbij werden allereerst het gele zand 
(0,90m) en de kabels verwijderd, waarna 
haaks op de muur een sleuf werd gegraven. 
De rioolbuis werd in tact gelaten. Deze 
werkwijze leverde minder problemen op, al 
was het door gebrek aan mankracht niet 
mogelijk om 0,09m - NAP. De opbouw van 
de grondlagen was identiek aan die in 
profiel I: 
Onder het gele zand lag een pakket grijs tot 
alles gedetailleerd op te meten. De 
kademuur was over de gehele lengte van de 
werkput aanwezig. De bovenkant lag op 
zwartgrijs zand van 0,55 - 0,65 m dik met 
daarin veel puin van de kademuur. Enkele 
decennia geleden is in deze laag een 0,50m 
diepe sleuf gegraven voor een p.v.c. riool-
buis met een diameter van 0,315 m. Deze 
sleuf werd aangevuld met geel zand. 
Het pakket grijszwarte modder was naast 
de kademuur n meter en iets meer naar het 
midden van de gracht 0,90 m dik. Van het 
talrijke materiaal kon door tijdgebrek 
slechts een klein deel worden geborgen 
(V10). 

De bruine kleilaag onder de modder liep 
door over de verbrede voet van de kade-
muur. De muur werd niet gesloopt zodat 
niet kon worden vastgesteld of de kleilaag 
doorliep tot onder de muur. Deze bruine 
kleilaag was ongeveer 0,30 m dik en be-
vatte vondsten uit de 16de tot en met de 
18de eeuw (Vil). Hieronder begon het na-
tuurlijk veenpakket. 

Werkput III 

Deze put werd op 1 september gegraven op 
de plaats waar de westelijke damwand van 
de bouwput de kademuur snijdt (52-55 me-
ter ten westen van hoek Melkheul/ Melk-
pad) (Afbeelding 5, Profiel II). Tijdens het 
ontgraven werd vrijwel vanaf het begin bij-
zonder veel overlast ondervonden van het 
toestromende grondwater en het afkalven 
van de grond onder de bestrating. Daarom 
werd besloten om de put niet groter te ma-
ken dan strikt noodzakelijk was voor het 
sloopwerk en het onderzoek te beperken tot 
een waarneming. 
De vulling van de gracht was identiek aan 
die stratigrafie van de beide andere profie-
len: van boven naar beneden: geel straat-
zand, grijs zand, modder, bruine klei, na-
tuurlijk veen. 
De kademuur was opgemetseld uit verschil-
lende soorten baksteen en in verschillende 
steenverbanden. De bovenste laag bestond 
uit rode baksteen 220 x 10,5 x 4 cm (V25), 
daaronder was gele baksteen (20 x 10 x 4,5 
cm) (V23) gebruikt. 
Aan de zuidkant van de kademuur werd 
een op de muur opgelegde houten balk (18 
x 15) aangetroffen met daarnaast een rij 
houten paaltjes (diameter 10 cm). Het doel 
van deze constructie bleef onduidelijk. Het 
was misschien de fundering van een huis-
riool dat op de gracht loosde. Het riool zelf 
was niet meer aanwezig. 
De laag boven deze balk bestond uit don-
kergrijze zandige klei. Het jongste materiaal 
hieruit dateerde uit het einde van de 19de 
en het begin van de 20ste eeuw (V20). De 
laag onder de balk bestond uit vette grijze 
klei met baksteenpuin en materiaal uit de 
18de en eerste helft 19de eeuw (V24). 
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5. De Vondsten in de Melkheul 

5.1 De kademuur. 

De Melkheul werd op het einde van de 16de 
eeuw gegraven. De werkput kon in verband 
met het instortingsgevaar en {le riolering 
niet verder naar de zuidkant worden uitge 
breid. Hierdoor was het niet mogelijk om 
vast te stellen of de gracht vroeger breder is 
geweest en een houten beschoeiing heeft 
gehad. 
Het bouwjaar van de bestaande bakstenen 
kademuur is onbekend. De bouw ervan 
kwam niet voor bij de bestekken van door 
de gemeente uitgevoerde openbare werken, 
die vanaf 1813 compleet bewaard zijn in het 
Gemeente Archief'. Een datering in de 
17de of 18de eeuw is daarom waarschijnlijk. 
Dit kwam overeen met de datering van de 
vondsten uit de bruine kleilaag, die door-
loopt over de verbrede fundering van de 
muur. De datering van de vondsten in aan 
vulling op de fundering aan de landzijde 
van de muur wijzen ook op deze periode. 
De bakstenen kademuur was niet onder 
heid, maar op staal gefundeerd. De funde-
ring bestond uit eiken balken van 1,30 x 
0,21 x 0,1 Om (hart op hart afstand onbe 
kend) met daaroverheen in de langsrichting 
(grenen?) planken van 0,02 cm dik. De bo-
venkant hiervan was 2,70 NAP. Hierop 
stond de bakstenen muur, die daar ter 
plaatse inclusief de verbrede voet ongeveer 
l,00m en op NAP hoogte 0,58 m (2 steens) 
dik was. 
In de muur waren doorvoeren uitgespaard 
voor de rioleringen van de huizen, die op de 
gracht loosden. Op een plaats was deze 
doorvoer afgedekt met een blok natuur-
steen. Bij de demping van de gracht in 1930 
werden deze huisaansluitingen vervangen 
door een aansluiting op een betonnen riool 
aan de zuidzijde van de straat. 

* Mondelinge mededeling R. F. van Dijk (GAG). 

De muur werd meerdere malen gerepareerd, 
waarbij verschillende soorten baksteen en 
metselwerk werden toegepast. Na de dem-
ping van de binnenhaven in 1846 werd het 
onderhoud verwaarloosd. In 1929 was een 
deel van de kademuren ingestort. Tot 1930 
was de hoogte van de bovenkant van de 
muur 0,52+ NAP. Bij de demping van de 
Melkheul werd de bovenkant van de muur 
gesloopt tot een hoogte van 0,38- tot 0.00 
NAP . 
Het baksteenpuin werd door de aannemer 
overeenkomstig de bepalingen van het be-
stek bij de demping in de gracht gegooid, 
waar de stenen 70 jaar na dato werden te 
ruggevonden. 

5.2 De bruine kleilaag: circa 1600-
1820. 

De bruine kleilaag op het veen was in alle 
drie de werkputten te volgen. Het aantal 
vondsten uit deze laag was veel geringer 
dan de massa voorwerpen uit de modder-
laag. Ze dateren uit de periode van om-
streeks 1550 tot het begin van de 19de 
eeuw (Vil, V22 en V26) 
Het oudste voorwerp was een bord van 
Weseraardewerk, dat dateerde uit de tijde 
van het graven van de gracht (eind 16de 
eeuw). De gracht is meerdere malen uitge-
baggerd, waarbij met de modder het ge 
dumpte afval werd afgevoerd. Het meren-
deel van de vondsten was van jonger da-
tum, 17de en vooral 18de eeuw. Een voor 
beeld hiervan was een pijpenkop met het 
merk IDH, die afkomstig was uit de werk-
plaats van de Gorkumse tabaks pijpenmaker 
Johannes de Hoog (1714 1744)c>. 
De kleilaag is afgezet vanaf het graven van 
de Melkheul op het einde van de 16de eeuw 

h Meulen, Brinkerink, Hout; Tabakspijpennijver 
heid in Gorinchem. p. 139 
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tot de aanleg van het Kanaal van Stenen 
hoek in 1819. Hierdoor verviel de open ver-
binding tussen de Melkheul en de stads-
gracht en daarmee de mogelijkheid om te 
spuien. De afwatering van de Gorkumse 
grachten gebeurde voortaan via een duiker 
die de Melkheul onder het Kanaal door ver 
bond met de Schelluinse Vliet. 
Door de aanleg van de duiker kwam er 
geen slibrijk rivierwater meer in de Melk 
heul en werd er alleen nog slib uit de ver-
vuilde grachten binnen de stad afgezet. In 
de dwarsprofielen is deze situatie zichtbaar 
door de overgang tussen de bruine klei en 
de zwarte bagger. 

5.3 De grachtvulling: 1820-1930 

Door de afsluiting van de open verbinding 
met de vestinggracht en de aanleg van de 
duiker onder het kanaal van Stenenhoek 
werd de Melkheul een verzamelplaats van 
afvalwater uit de grachten binnen de stad. 
De grachten werd regelmatig uitgebag-
gerd. In 1846 was de Binnehavengeheel ge-
dempt en deed de Melkheul alleen nog 
dienst als verzamelplaats voor het rioolwa-
ter uit de riolen in de binnenstad .Het is 
twijfelachtig of de Melkheul daarna nog re 
gelmatig werd uitgebaggerd. De talrijke 
vondsten uit de modderlaag, die vooral da-
teerde uit de periode 1880 1930 doen ver 
moeden dat het grachtje tot de demping in 
1930 vooral werd gebruikt als stortplaats 
van afval. 
De vondsten gaven een indruk van de ver-
anderende materi e cultuur in Gorinchem 
uit de periode dat ambachtelijke productie 
steeds meer plaats maakte voor industri e 
massafabricage. 

Voeding, koken en eet cultuur 

De vondsten verschaften, omdat er behalve 
dierenbotten geen voedselresten zijn terug 
gevonden, slechts indirecte informatie over 
de voeding. Dat werd mede mogelijk ge-
maakt, doordat in de 19de eeuw steeds 

meer bedrijven hun producten van een 
merk gingen voorzien. 

Het voedsel werd bewaard in voorraad-
potten van roodbruin aardewerk en "Keulse 
potten" van steengoed (Westerwald) of in 
glazen flessen en dito potten met schroef 
sluiting In veel gevallen was het niet moge 
lijk om iets meer over de inhoud te zeggen. 
De meest flessen (negen stuks) waren van 
kleurloos glas gemaakt, hiervan hadden 
twee stuks een schroefsluiting. De metalen 
deksels ontbraken. Een rubber ring hoorde 
bij een weckpot voor het inmaken van 
groente of fruit. 

Vlees: De gevonden botten zijn nog niet 
gedetermineerd. Uit de gracht kwam een 
opvallend groot aantal pitten van horens 
van runderen 1. De eigenlijke hoorn ont 
breekt. De aantallen doen vermoeden dat de 
hoorns voor industri e doeleinden zijn ge-
bruikt. 

- Mineraalwater/jenever: Het water uit de 
Melkheul werd in 1929 beschreven als 
smerig en stinkend. Toch zal het voor de 
aanleg van de waterleiding ook zijn ge-
bruikt voor menselijke consumptie. Wie het 
zich destijds kon permitteren, dronk mine 
raalwater uit bronnen in o.a. Duitsland en 
België. Het bronwater had dankzij de opge-
loste mineralen een heilzame werking op de 
gezondheid en kon door het natuurlijke 
koolzuur lang worden bewaard. Het werd 
ge porteerd in aardewerk kruiken met de 
naam van de bron. Dit type kruik werd ge-
bruikt door de producenten van dranken als 
jenever of kruidenbitter. 
Er zijn tenminste zes kruiken zonder merk 
en een zevende exemplaar met een rond-
stempel met daarin het getal 34. Er wa 
rent wee kruiken met een merknaam. De 
kruik met de firmanaam DE ZANDLOOPER 
P. LOOPUYT & Co. SCHIEDAM was eens 
gevuld met jenever. 
De kruik met het merk HULSTKAM(P) 
ROT(TERDAM) kwam uit de gelijknamige 
likeurstokerij aan de Coolvest 68-69 in Rot-
terdam 

Hiervan is n exemplaar meegenomen. 

9 
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beugelsluiting met de naam van het bedrijf 
overgebleven: RAVENSWAAIJS BIER-
BOUWERIJ MAATSCHAPPIJ GORINCHEM. 
Deze stoombierbrouwerij van de firma Adolf 
Ravenswaaij & Co. aan de Vissersdijk werd 
in 1883 opgericht. Na enige jaren als Stoom 
Bierbrouwerij Jan van Arkel te hebben ge-
produceerd, werd het ondergebracht in N.V. 
Ravenswaaij's Bierbrouwerij Maatschappij 
(Afbeelding 5). Het bedrijf werkte met zeer 
goede resultaten. In de Eerste Wereldoorlog 
moest de productie wegens gebrek aan 
grond- en brandstoffen gedurende een peri-
ode worden gestaakt. De brouwerij werd in 
1918 gesloten 9. 
Op de onderkant van de sluiting staat het 
merk KONTER EN KUIPERS ROTTERDAM. 
Dit was niet de naam van de fabrikant van 
de beugel, maar van een Rotterdamse 
brouwerij aan de Nieuw Haven 32. Deze 
brouwerij was tot circa 1910 in bedrijf 1". 
Over eventuele produktieafspraken tussen 
beide brouwerijen is niets bekend. 
Dat er in Gorinchem niet alleen lokaal bier 
werd gedronken, bleek uit een Belgische 
fles met de tekst BIEREN DER NEDER-
SCHELDE JOS VAN DEN BRIL GOOSSENS 
WILMARSDONCK EIGENDOM. 

-Wijn: Op de drie wijnflessen van groen 
glas stond geen naam van de leverancier. 
Dat is wel het geval met een loden dop af-
komstig van een wijnfles uit de winkel van 
J. VAN OOSTERWIJK GORINCHEM. Vol-
gens het Gorkumse adresboek uit 1905 was 
deze zaak gevestigd op het adres Molen-
straat C 440. De wijnkoper was agent van 
A. de Luze & Fils en De Bourran Fr es & Co 
in Bordeaux (Afbeelding 6). In 1934 werd de 
wijnhandel vermeld als de firma J. van Oos-
terwijk, Molenstraat 34 met telefoonnummer 
290. De wijnhandel werd vermoedelijk tij-
dens de Tweede Wereldoorlog definitief ge-
sloten. 

-Maggi: De Zwitserse industrieel Julius 
Maggi (1846-1912) was de oprichter van een 
voedingsmiddelenindustrie, die o.a. bouil-
lonblokjes en soepen maakte. Het naar de 
fabrikant genoemde aroma van vleesextract 

en kruiden is al meer dan een eeuw op de 
markt (2 flesjes) 

-Soja: een aardewerk schenkkannetje met 
wit-bruin-zwart glazuur heeft in groene en-
gobe de tekst SOJA. De letter O met het 
merk in de vorm van een bloem kunnenof 
een versiering of het bedrijfsmerk zijn ge-
weest. 

J. VAN OOSTERWIJK, 
G O E I N C H E M . 

WIJNHANDEL 
Agent van : 

A. ie Luze & Fils, Bordeaux. 
De Bourran Frères & Co., Bordeaux. 
Philipp Haijward, Frankfort a.'rf Main. 
Alexander Matignon, Cognac. 

en meerdere Buitenl&ndsohe Huizen. 

Zuivere Bordeaux wijnen 
vanaf f 26.— per anker, f 0.60 per flesch. 

Rijn- en Moezelwijnen 
vanaf f 28.— per anker, f 0.65 per flesch. 

PAKHUIZBH : 
Molenstraat C 440, 
Revefsfeetf C 431 en 432. 

Kantoor: DE DOELEN. 
T e S e f o o n n u m m e r 1 4 . 

i p f p " Prijscouranten op aanvrage. 

Afb. 9 Advertentie wijnhandel J.van Oosterwijk 
Adresboek Gorinchem 1908 

-Genotmiddelen: Van de zeven pijpenkop-
pen uit de modderlaag waren er vier zo be-
schadigd dat het fabrieksmerk onleesbaar 
is. De andere pijpen hebben als hielmerk: 
-ID gekroond, in gebruik 1725 - 1760, met 
als bijmerk het wapen van Gouda n. 
-OS, in gebruik 1660-1820, met als bijmerk 
het wapen van Gouda 12. 

9 Busch, Gorinchem in bedrijf, p. 71-73 
Ul Gemeente archief Rotterdam, Adresboeken. 

11 D o, Merken van Goudse pijpenmakers 
1660-1940. p. 76, nr. 149. 
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De derde pijp heeft een ketel met een ronde 
bodem met een merk (misschien het merk 
harp, in gebruik 1725-1895) op de voorzijde 
van de ketel (XIX eeuw). 
Het enige andere voorwerp dat verband 
houdt met roken was een gedeelte van een 
aardewerk asbak met de tekst ...OUWERU 
en AG 

Koken en verwarming. 

In de loop van de 19de eeuw werd het ko-
ken op open vuur en schouw geleidelijk aan 
vervangen door gietijzeren kachels en for-
nuizen. Aanvankelijk werden hout en turf 
en vanaf de tweede helft van de 19de eeuw 
steeds vaker steenkool gestookt. De vondst 
van een ijzeren pook en steenkool (z.g. ei-
erkool) wezen in die richting. 
De introductie van het fornuis en de platte 
buiskachel (een combinatie van kachel en 
fornuis) leidde tot een verandering van het 
kookgerei. Dat deze verandering ook in Go 
rinchem plaats vond bleek uit het gevonden 
kookgerei. De traditionele roodbruine grape 
met drie poten was uitermate geschikt voor 
het koken op open vuur, maar voldeed min-
der goed op het vlakke ijzen oppervlak van 
het fornuis. Hiervoor in de plaats kwam een 
kookpot met vlakke bodem zonder pootjes 
1 \ De meeste aardewerk pannen van dit 
type kwamen uit pottenbakkerijen in Ber-
gen op Zoom. De gevonden exemplaren 
hadden geen merk, zodat het niet mogelijk 
was de herkomst met zekerheid van te stel-
len. 
Ondanks deze verbeteringen konden pan 
nen van aardewerk kon dit op de duur niet 
concurreren tegen het ijzeren kookgerei. Dat 
werd nog moeilijker toen er omstreeks 1860 
werd een proc é uitgevonden om ijzer te 
emailleren waardoor het ijzer beschermd 
werd tegen roesten 14 

De populariteit van het emaillen keukenge-
rei bleek uit het grote aantal kleurrijke 

' D o , Merken van Goudse'pijpenmakers 1660-
1940. p. 50 nr. 29. 
13Groeneweg, Bergen op Zooms aardewerk. 

p. 160-161. 
11 Roy van Zuydewijn, Antiek van het 

Nederlandse platteland, p.110. 

voorwerpen dat werd aangetroffen in de 
Melkheul. De verschillende typen ketels ge-
ven daarbij een inzicht in de ontwikkeling 
van het fornuis. In de vlakke bovenkant van 
het fornuis waren met deksels en ringen 
afgesloten openingen, waarin een passende 
waterketel konden worden geplaatst \ Be 
halve twee van dergelijke "zakketels" van 
roodbruin email zijn er ook een grijze wa-
terketel, blauw emaillen koffiepot met een 
vlakke bodem voor plaatsing op het fornuis 
gevonden. Van een andere koffiepot was al-
leen het wit emaillen deksel bewaard. 
Tot het emaillen keukengerei hoorde verder 
twee pannen van buiten bruin en van bin-
nen wit email, twee grijze pannen, vijf grijze 
deksels en een dito emmer. Een grote grijze 
bodem kan van een wasketel zijn geweest. 
Veel arbeiders namen in plaats van aarde 
werk kruiken onbreekbare emaillen eetgerei 
mee van huis naar hun werkplaats. De kof 
fie ging in een z.g. koffie tuitje, een blauw 
ge ailleerd blikken kannetje met een oor en 
een beugelsluiting. Volgens een advertentie 
van het verzendhuis Karei Lengs & Zonen 
uit Tegelen uit 1913 koste een dergelijk 
kannetje van Vi liter 20 cent en een met een 
inhoud van n liter 27 cent Van het opge-
graven exemplaar ontbrak het onderste ge 
deelte. Tot het verdere emaillen tafelgerei 
hoorde een wit bord, etensbakjes in diverse 
kleuren (drie witte bakjes, blauw en blauw-
groen) en een kom met oor en van binnen 
witte en van buiten grijs ge ailleerd. 
Het gebruik van metalen keukengerei bete-
kende niet dat al het aardewerk meteen uit 
de keuken verdween. Het werd pas weg 
gegooid nadat het was gebroken en on-
bruikbaar was geworden. Enkele voorbeel-
den hiervan zijn een vergiet van groenge 
glazuurd aardewerk en vuurtestjes. Deze 
voorwerpen waren nog van het ambachte-
lijk vervaardigde volksaardewerk. 
In de 19de eeuw maakte dit steeds meer 
plaats voor industrieel vervaardigd aarde-
werk. Hieronder waren niet alleen kommen, 
of theepotten, maar bijvoorbeeld ook ge-
marmerde snijplanken '7. 

15 Kate-von Eicken, Keukengerei rond 1900. 
p. 20. 

16 Vries; De Winkel van Sinkel. p. 120. 
1 Gemarmerde snijplanken werden in 
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-Serviesgoed: Aan tafel werd gegeten van 
aardewerk serviesgoed. Hierbij waren nog 
enkele oudere soorten voorwerpen, zoals 
borden van faience of chinees porselein. Het 
merendeel was echter een industrieel ver-
vaardigd massaproduct 18. De invloed van 
de fabrieksmatige massaproductie op de 
persoonlijke smaak bleek nergens zo duide-
lijk als uit het grote aantal koffie en thee 
kopjes en schoteltjes. Van de 13 kopjes en 
17 schotels van "industrieel witgoed" bleek 
slechts n stel bij elkaar te horen. 
Bij de drukdecors was het thema bloemen 
en planten met 14 verschillende versierin-
gen veruit het populairste. 
Van enkele voorwerpen, zoals een 3,5 cm 
breed ringvormig ronde plaatje met een bui-
ten diameter van 11 cm en met met blauwe 
florale decor, is het doel gebruik onbekend. 
Het was misschien het warmhoudplaatje 
van een theelichtje. 
De platte en diepe borden (minimaal 14 
stuks ) waren voor het overgrote deel van 
onversierd industrieel witgoed. Een bord 
met relief versiering was gemaakt van 
creamware, terwijl er ook nog enkele ou-
dere exemplaren van faience voorkwamen. 
Het majolica bord zal wel een erfstuk zijn 
geweest. 
Behalve uit aardewerk werd er ook uit gla 
zen gedronken. Een glazen beker en twee 
kelkglazen zijn voldoende bewaard om her-
kend te worden. Een geribbeld glas kan 
zowel een vaasje als een beker zijn ge-
weest. 

-Bestek: De vork, vijf eetlepels, drie ta-
felmessen en n groot mes met houten heft 
uit de Melkheul hoorden niet bij elkaar, zo 
dat het niet mogelijk was om een bestek te 
reconstrueren. In de 19de eeuw worden bij 

Nederland vervaardigd door Regout, Soci e 
Ceramique en door de firma Sarreguemines 
in Fankrijk. De scherf van het gevonden 
exemplaar is niet gemerkt. Ten Kate-von 
Eicken, Keukengerei rond 1900. 

18 In de voorlopige lijst is al liet fabrieksmatig 
vervaardigde serviesgoed (zowel porselein 
als andere industri e witbakkende 
keramiek) gerangschikt onder de tenn 
industrieel witgoed. 

de industri e fabricage van bestekken ver 
schillende nieuwe metaallegeringen toege-
past, dit net zo hard zijn als ijzer maar niet 
roesten en nauwelijks gepoetst moesten 
worden. Voorbeelden hiervan uit de Melk-
heul zijn twee eetlepels met naast het fa-
brieksmerk de tekst Alpaca en Nickel. Van 
de tekst op een andere lepel zijn alleen nog 
de laatste letters leesbaar : ...GA. Het ove-
rige bestek was niet gemerkt. 

Verlichting. 

Toen omstreeks 1850 petroleum in grote 
hoeveelheden op de markt kwam, verdrong 
de petroleumlamp de walmende kaarsen en 
olielampen als voornaamste lichtbron '". 
Deze lampen hadden vaak een reservoir van 
metaal, aardewerk of glas. De lampen wer-
den veelal voorzien van een lampenkap van 
melkglas, wat een mooi zacht licht ver-
spreidde. Onder de vondsten waren scher 
ven van een melkglazen kap. Andere niet 
determineerbare fragmenten melkglas en 
metaal hebben wellicht ook deel uitgemaakt 
van de kap van een petroleum- of een gas-
lamp. 
Na de introductie van stadsgas verdrong 
gaslicht de walmende en stinkende petro-
leumlamp als lichtbron. Er is een brander 
van een gaslamp gevonden. 
De laatste fase van de veranderingen in de 
verlichting was de komst van de elektrici-
teit. Tussen de vondsten bevonden zich 
twee zekeringen, een fitting van een gloei-
lamp en een onderdeel van een batterij. 

Sanitaire voorzieningen. 

De bewoners van de huizen gebruikten pis 
potten van roodbruin geglazuurd aarde-
werk. De huizen hadden bovendien een ri-
oolaansluiting op de gracht. Bij de demping 
van de gracht werden ze aangesloten op 
een betonnen riool aan de noordkant van de 
straat. Het water voor het dagelijkse was 
sen werd in een lampetstel (schotel met wa-
terkan) klaargezet. Een fraai versierde lam-

1!' Plettenburg. Licht in huis. p. 74-82 
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petkan is voor meer dan de helft bewaard 
gebleven, terwijl van een ander exemplaar 
met een roze binnen en een groen-geel-
briiine buitenkant slechts twee scherven 
over zijn gebleven. In de tweede helft van 
de 19de eeuw werden ook emaillen was-
bakken en lampetkannen te koop aangebo 
den. 
Met de invoering van de waterleiding 
kwam ook de wasbak van wit aardewerk in 
gebruik. Van de resten van twee wasbak-
ken, waaronder n met een zeepbakje, was 
het door het ontbreken van fabrieksmerken 
niet mogelijk iets over de fabriek te zeggen. 
Hetzelfde gold voor de lage ronde pot met 
deksel van witgoed. Dergelijke potten wer 
den veelal gebruikt als de verpakking van 
scheerzeep of pommade. 
De rubberen bol kan een onderdeel zijn ge 
weest van een verstuiver van parfum of eau 
de cologne. 
De inhoud van het gebroken parfumflesje 
was niet meer te achterhalen. Hetzelfde 
gold voor de zes medicijnflesje. Dit type fles 
werd gebruikt als verpakking voor vloeistof-
fen als medicinale drankjes. Haarlemmer 
olie, eau de cologne of haartonicum. 
Het mondwater ODOL is ook in de 21ste 
eeuw nog verkrijgbaar. Het werd verpakt in 
achthoekige flesjes van melkglas met een 
gebogen hals. Hiervan zijn er drie gevon 
denwaarvan een compleet exemplaar met 
de merknaam ODOL op de bodem. Een 
tweede identiek flesje heeft op de bescha 
digde bodem de vermelding KPPRIV. ./ 
PATENT. Van het derde exemplaar was al-
leen het bovenste gedeelte bewaard. 

Kleding. 

Het enige voorwerp dat rechtstreeks be-
trekking had op de bovenkleding was een 
gesp. Tot de weinig complete vondsten 
hoorde een linker herenschoen met veter-
sluiting. Daarnaast zijn enkele fragmenten 
van een tweede schoen geborgen. 
Geen kledingstuk, maar wel een belangrijke 
aanvulling op de garderobe was de paraplu. 
Van dit regenscherm zijn de "naaf en en 
kele baleinen werden teruggevonden. 

Het enige sierraad was een gladde ring van 
een goudkleurige metaallegering met het 
merk HL 

Een steengoed knikker en een rubberen bal 
zullen wel tijdens het spelen per ongeluk in 
de gracht zijn beland. Een andere rubberen 
bal is in stukken in het water gegooid. 
Van twee porseleinen poppen werd een 
deel van hun hoofd gevonden. Bij een daar 
van was het gedeeltelijk bewaarde achter 
hoofd gemerkt. ...K?R... en ...HALBIG. 
Twee andere porselein fragmenten kunnen 
zowel van poppen als van beeldjes zijn ge 
weest. 

Voor het schrijven met een kroontjespen of 
een vulpen was een inktpot onmisbaar. Van 
de twee glazen inktpotten is het glazen ge 
deelte compleet, maar ontbreekt het meta-
len deksel. Een inktpot is rechthoekig en 
heeft gleuven voor het neerleggen van 
de penhouder. Het tweede exemplaar is 
rond. Beide inktpotten komen wat vorm be 
treft overeen met inktpotten die zijn afge 
beeld in de catalogus uit 1913 van het ver-
zendhuis Karei Lengs & Zonen uit Tegelen. 
De ronde pot van fijn geslepen glas met ver-
nikkeld deksel kostte 22 cent, de rechthoe-
kige 45 cent 1. 
De lei kan als bord zijn gebruikt voor het 
schrijven met krijt of een griffel 21. Twee 
messing dopjes kunnen op een potlood of 
houten penhouder zijn gebruikt. 

In de loop der tijd zijn verschillende stukken 
gereedschap in de gracht terecht gekomen: 
een nijptang, een vijl en een voegtroffel{?). 

Vries, De Winkel van Sinkel. p. 94. 
21 Een tweede stuk lei werd samen met 18fl* 

eeuwse vondsten in de bruine kleilaag 
gevonden. 

Gereedschap. 

Speelgoed. 

Schrijfgerij. 
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Gesmede ijzeren spijkers zijn tot in deze 
eeuw vervaardigd. Ze kwam zowel voor in 
de 18de eeuwse bruine kleilaag (2 stuks) als 
in de 19de/20e eeuwse modder vulling van 
de gracht (10 stuks). De afmetingen lopen 
uiteen van 5 tot 10 cm. 
Tot het hang en sluit werk horen verder een 
grote gesmede hakkelbout, twee ijzeren 
krammen en een ijzeren pen voor het vast-
zetten van schuiframen. 
De functie van de meeste 18 metalen 
voorwerpen kon niet worden vastgesteld 
(o.a. 1 ijzeren springveer, 2 ijzeren buizen, 1 
stuk ijzergaas, 7 stukken bandijzer, 1 zinken 
ring, 1 gebogen ijzeren plaat, 1 ijzeren staaf 
met verstelbare dwarsstaven). Hetzelfde 
gold voor een ronde schijf rubber met een 
gat in het midden en een stuk leer. 
De naaf en spaken van een fietswiel en een 
bougie van het merk CHAMPIGNON waren 
een goed voorbeeld van de technische ver-
nieuwingen uit het einde van de 19de en 
het begin van de 20ste eeuw. 

Het dressoir in de woonkamer werd opge 
sierd met porseleinen beeldjes en een inge-
lijste foto. Een vrijwel compleet wit porse-
leinen beeldje van een jongen staand tegen 
een zuil. Van het tweede beeldje is alleen 
heen gedeelte van het bovenlijf en het 
hoofd van een vrouw bewaard gebleven. 
Het hoofd is van wit porselein, maar de jurk 
heeft een blauw accent gekregen. 
Een koperen art deco lijstje bevatte vroeger 
een foto of prent. 
Binnenshuis stonden zowel snijbloemen als 
kamerplanten. Een blauw glazen bloemen 
vaasje met ingeknepen zijkanten was een 
van de weinige voorwerpen, die compleet 
werden geborgen. Een 12,5 cm hoog vaasje 
van melkglas was op een wandscherf na 
compleet. Van een vaasje van in relief uit-
gevoerd glas is te weinig overgebleven om 
het voorwerp te reconstrueren. Hetzelfde 

gold voor een vaasje van kleurloos glas. Op 
een fragment van een vaas van witgoed 
met loodglazuur na zijn er geen herkenbare 
fragmenten van aardewerk vazen. De ka 
merplanten stonden in bloempot van onge-
glazuurd rood aardewerk, waarvan er mi-
nimaal vier zijn teruggevonden. 

Huisdieren: 

Tenminste een van de omwonenden van de 
Melkheul hield vogels. Ze kregen hun vo-
gelzaad in een voerderbakje, dat tussen de 
stijlen van de kooi werd geklemd. Dit type 
bakjes wordt nog altijd gemaakt, maar te-
genwoordig worden ze van plastic gemaakt 
Enkele ge ailleerde bakjes kunnen als voer-
of drink voor de hond of de kat dienst heb 
ben gedaan. 

Bouwmaterialen. 

De aannemer mocht bij de sloop van de ka-
demuur het vrijkomende puin in de gracht 
gooien, waar de stukken baksteen 70 jaar 
later werden teruggevonden. 
Daarnaast werd behalve al genoemde hang 
en sluitwerk ook enkele andere bouwmate-
rialen geborgen. Het grootst in aantal wa-
ren de stukken kleurloos vlakglas (21 scher 
ven). 
Onder de zes tegels was n 18de eeuws 
exemplaar. Van deze blauwe beschildering 
op deze tegel was te weinig overgebleven 
om de soort afbeelding te reconstrueren. De 
spinnenkoppen in de hoeken waren nog 
wel herkenbaar. De andere tegels, drie 
witte en een paarse, waren 19de of 20ste 
eeuws. De laatste tegel met de afmetingen 
14 x 14 cm had op de achterzijde de naam 
van de fabriek: ALFRED REGOUT 
MAAS(TRICHT) HOLLAND. 

Decoratie. 
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5.4 Het zandpakket (1930). 

In 1930 werd de modder tot 1,20- NAP ver-
wijderd en de gracht gedempt met 450 m3 
zand. De gedempte gracht is daarna be-
straat. De onderste 50 cm van het zandpak 
ket bestond uit grijs zand met modder. 
Daarboven bestond het pakket uit scherp 
geel zand. De enige vondsten uit het zand-
pakket waren enkele stukken puin van de 
gesloopte kademuur. 
Omstreeks 1970 werd midden in de Melk 
heul een p.v.c. rioleringsbuis met een dia 

meter van 0,315m gelegd. Hiervoor werd 
een meter brede sleuf gegraven (bodem 
1,10 -). Na het aanvullen van de sleuf zijn 
op 1,50 - elektriciteitskabels gelegd. 
De riolering is in augustus 2000 vervangen 
door een rioolbuis aan de zuidkant van de 
Melkheul. De oude riolering en kabels zijn 
daarna verwijderd. 
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BIJLAGE 1 

VONDSTENLUST MELKHEUL. 

maten in ein 
m.a.e. = minimum aantal exemplaren 
V = Vondstnummer 

I. Vondsten uit de grachtvulling 

Aardewerk 

VI0 Steengoed (Profiel III) 
-jeneverkruik, steengoed met glazuur, merk: DE ZANDLOOPER 
P. LOOPUYT & Co. SCHIEDAM 

-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur (incompleet) 
-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, (1 wandscherf) 
kan, steengoed met glazuur, Westerwald (1 bodemscherf) 
-knikker, steengoed, diameter 3.2 
-pot met oor, steengoed met glazuur, Westerwald, diameter 15.5, 
hoog 10.5 (7 frag.) 

-voorraadpot, steengoed met glazuur, Westerwald, hoog 26.0, 
diameter bodem 16.5, diameter hals 19.0, N.B. in de pot resten van kalk 

V21 Steengoed (Profiel I II) 
jeneverkruik, steengoed met glazuur, merk: HULSTKAM(P) ROT(TERDAM) 
-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, diameter 8.7 (bodemscherf) 
-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, (1 halsscherf) 
mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, (1 randscherf met oor) 
-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, (1 wandscherf) 
-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, bodemscherf 
mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, (5 randscherven) 
-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, bodem diameter 7.8 
-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, (3 bodemscherven) 
mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, merk: cirkel met 34 
-mineraalwaterkruik, steengoed met glazuur, Westerwald (7 scherven) 
-pot, steengoed met glazuur, Westerwald 1 
pot, steengoed met glazuur, Westerwald (4 scherven) 
-pot, steengoed met glazuur, Westerwald ( 1 randscherf) 
-pot, steengoed met glazuur, Westerwald (1 randscherf) 
pot, steengoed met glazuur, Westerwald, twee oren diameter rand 20.0 
-voorraadpot, steengoed met glazuur, (2 scherven) 
knikker, steengoed , diameter 0.4 

VI0 Roodbakkend aardewerk (Proflei I II) 



BIJLAGE 1 

bloempot, roodbakkend, ongeglazuurd, diameter bodem 10.4 
-bloempot, roodbakkend, ongeglazuurd (3 wand-,.1 bodem-, en 1 randscherf.) 
-bloempot, roodbakkend, ongeglazuurd diameter.rand 15.0 (1 randscherf) 
grape, roodbakkend, loodglazuur, (2 scherven) 
-grape?, roodbakkend, loodglazuur (1 randscherf) 
-kan?, roodbakkend, loodglazuur, binnen geel, vlakke bodem diameter 11.5 
onbekend (rand van grote rechthoekige bak?), roodbakkend loodglazuur, 
doel, vorm en afmetingen onbekend (1 randscherf) 
pot, roodbakkend, loodglazuur diameter standring 16.5, (1 bodemscherf) 
pot, roodbakkend, loodglazuur, diameter standring 7.0 (1 bodemscherf) 
pispot, roodbakkend, inwendig geel, buiten loodglazuur (1 randscherf) 
pispot?, roodbakkend, loodglazuur 1 randscherf 1 st 
pan,vlakke bodem, roodbruin, loodglazuur, oor (2 scherven) (Bergen op Zoom?) 
-test?, roodbakkend, loodglazuur (1 randscherf) 1 st 
-niet determineerdbaar, roodbakkend, loodglazuur, (5 scherven) 

V21 Roodbakkend aardewerk (Profiel III) 
bord, roodbakkend, loodglazuur met slibversiering 
bloempot, roodbakkend, ongeglazuurd wanddikte 1.0 (4 scherven) 
-bloempot, roodbakkend,ongeglazuurd diameter bodem 9.2, hoog 12.6, rand ? 
braadpan, roodbakkend, loodglazuur bodemscherf 1 
kop?, roodbakkend, slibversiering (1 scherf) 
-kop?, bodem met standring, roodbakkend, inwendig loodglazuur 
-kop?, roodbakkend, ongeglazuurd (standring) 
pispot?, roodbakkend, loodglazuur, vertikaal oor (1 rand scherf) 
-pan (steelpan), roodbakkend steelpan (hoog met handvat) 
-schotel, roodbakkend, buiten loodglazuur, inwendig geel 
test, roodbakkend loodglazuur, 2 randscherven 2 st 
-voorraadpot, roodbakkend, loodglazuur, Nederrrijn 
-niet determineerbaar, roodbakkend, loodglazuur (11 scherven) 

VI0 Witbakkend aardewerk (Proflei I II) 
-beker, witbakkend, binnen geelgeglazuurd, buiten onderste gedeelte groen, 
midden geelvlak, groene rand met zwarte hanen met rode kam en lel. 
Beschadigd merk op bodem in rood wapen (beschadigd) met daarboven 
banderol met tekst GEORG....diameter -bodem?,diameter rand 7.0, hoog 8.0 
(2 scherven) 

-vergiet, witbakkend, loodglazuur/koperoxide (2 scherven) 

V21 Witbakkend aardewerk (Profiel III). 

kan?, witbakkend, binnenkant geel, buitenkant donker blauw, bruin, groen 1 st 

VI0 Majolica 

bord, majolica, lood, tinglazuur, d or in blauw, randscherf 

V21 Majolica 
-bord, majolica loodglazuur met blauwe decor, achterkant tinglazuur (1 scherf) 
bord, majolica ( 3 scherven) 
VI0 Faience 
bord, faience, wit met paarse decor (1 randscherf) 
-bord, faience, wit (1 randscherf) 
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bord, faience wit met blauwe ster, vlakke bodem, (1 scherf) 
-bord, faience decor bruin en groen, platte bodem (1 bodemscherf) 
-bord, faience, decor in blauw (2 bodem- en 2 randscherven) 
zalfpotje, faience, wit {1 wandscherf) 

V21 Faience 
bord, faience met blauwe versiering (1 bodemscherf) 
-tegel, faience, tinglazuur, blauwe beschildering (landschap?), hoekversiering 
spinnekoppen, dik 1.0 (2 scherven) 
bord, faience, met blauwe decor, 1 randscherf 
-ondetermineerbaar, faience, wit blauwe d or (1 scherf) 1 st 

V 10 Chinees porselein (Profiel III) 
-bord, Chinees porselein , hart midden blauwe gestileerde zesbladige bloem 
binnen blauw geometrisch patroon in concentrische cirkels diameter 6.0/7.5, 
blauwe strook onder rand, rand bruin, blinddecor floraal, diameter standring 
12.5, diameter rand 22.0 (2 scherven) 
-kop, chinees porselein, decor blauwe banden, rode vogel, goud (1 wandscherf) 
schotel, porselein China?, buitenkant bruin, decor binnenkant goudenrand, 1 st 
bloemen in rood en blauw, blauwe vogel diameter voet 7.5, diameter 
randfragment?, hoog 2.2 
schotel, porselein Japan?, decor: Japanse figuren 2 geisha's en een man met 
gestileerde planten en landschap met blauw water voet ? rand ?, hoog 2.2, 
bodem ontbreekt 

V21 Chinees porselein (Profiel III) 
-bord, porselein China, gegolfde rand, porselein, blauwe florale d or 
diameter voet 11.0, diameter rand 20.0, hoog 1.4 voet (3 scherven) 
-bord, porselein, China, blauwe decor (bodemscherf) 
kop, porselein, China (1 wandscherf) 
kop, porselein, China, blauw floraal decor hoog 3.8, voet diameter 3.5, rand? 
-kop, porselein, China, blauw beschildering binnenkant Chinezen 
-schotel, porselein, China, buiten bruin, China (1 bodemscherf) 

V10 Europees porselein 
-beeld, jongen staand tegen een zuil, Europees porselein, wit 
beeld, vrouw,. Europees porselein, (fragment) bovenlijf en hoofd wit, 
kleding blauw 

-beeld, Europees porselein, wit (scherf) 
beeld, Europees porselein, wit met blauw (scherf) 
-bord, Europees porselein, binnenzijde florale decor in blauw, rood en 
goudluster diameter standring 11.0 
pop, Europees porselein, (fragment hoofd in huidskleur) 
-pop, Europees porselein (scherf achterhoofd met merk: ?R HALBIG 

VI0 Creamware (Profiel I II) 
-bord, creamware (?), gegolfde rand met reliefdecor 
diameter bodem 12.0, diameter rand ca 23.0?, 
hoog 4.0, blindmerk 2 (4 scherven) 

V 10 Industrieel witgoed 
-asbak, industrieel witgoed, diameter bodem ca 12.5 rand ca 15.5; 
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tekst in blauw op rand : ..OUWERU _ en ...AG.; op bodemnierk 
Mercurius met VILLEROY & BOCH (1 randscherf) 

-bord, industrieel witgoed, gegolfde rand, decor 2 rode concentrische ringen met 1 st 
in goud,figuur; schrift diameter voet 13.0,diameter rand 20.8, hoog 2.0;merk HA&L 

-bord, industrieel witgoed, decor rode roos met groen en bruin dubbele voet ring 1 st 
-bord, industrieel witgoed, wit, gegolfde rand diameter voet 12.0, 1 st 
diameter rand 20.7, hoog 2.0 

-bord, industrieel witgoed, wit, gegolfde rand diameter voet ? diameter rand ?, 1 st 
hoog 3.5 
bord, industrieel witgoed, wit, relief, diameter voet 12.0; diameter rand 19.0, 1 st 
hoog 2.0 

-bord, industrieel witgoed, wit, diameter voet 12.0 diameter rand ?; hoog 2.7 1 st 
bord, industrieel witgoed, wit, diameter voet ll.Sdiameter rand 24.0?, hoog 3.8, 
Merk cirkel met SOCT(....?) en blindmerk D 3 Vt E 1 st 

-bord, industrieel witgoed, wit, gegolfde rand, hoog 3.0 (1 scherf) 1 st 
bord, industrieel witgoed, wit, gegolfde rand, hoog 2.8 {3 scherven) 1 st 
-bord, industrieel witgoed, wit, gegolfde rand, hoog 2.5 1 st 
-bord, industrieel witgoed, wit (15 randscherven) 1 st 
bord, industrieel witgoed, wit (17bodemscherven zonder merk) 
-bord, industrieel witgoed, wit, 1 bodemscherf met merk sfinx, 1 st 
PETRUS REGOUT & CO, MAASTRICHT, MADE IN HOLLAND 
bord, industrieel witgoed, wit (1 bodemscherf Merk Sfinx met in kader, 1 st 
PETRUS REGOUT & CO, MAASTRICHT 
bord, industrieel witgoed, wit (1 bodemscherf met merk CERAMIQUE ) 1 st 
bord, industrieel witgoed, wit ( 1 bodemscherf met gedeelte merk staande 1 st 
leeuw met SOCIETE(CERAMIQUE), MADE (IN HOLLAND), Blindmerk WE 5 (of 3) 

-bord, industrieel witgoed, bodemscherf zonder merk (1 scherf) 1 st 
bord, industrieel witgoed, wit, met brede plooirand, diameter voet 12.0 1 st 
diameter rand 23.6, hoog 4.0 merk rond staande leeuw met SOCIETE CERAMIQUE 
MAASTRICHT, MADE IN HOLLAND, daarboven DIV. II, blindmerk D3X 
borden, industrieel witgoed, wit, ongedecoreerd (6 randscherven, 6 bodemscherven) 
-deksel, industrieel witgoed (1 scherf) 1 st 
-deksel, industrieel witgoed, wit decor gouden rand (1 tuit en wandscherf) 1 st 
kop, industrieel witgoed, decor: bloemen, oor met gouden streep 1 st 
diameter voet?, diameter rand 6.5, hoog ? (1 wandscherf) 
-kop, industrieel witgoed, wit, bodem 6.0, rand ?. hoog 4.6 (deel bodem ontbreekt) 1 st 
-kop, industrieel witgoed, onversierd (wandscherf) 1 st 
-kop, industrieel witgoed, met ribbels oversierd (randscherf) 1 st 
kop, industrieel witgoed, wit (3 wandscherven) 1 st 
-kop?, industrieel witgoed? ,decor: met bauw floraal motief (1 wandscherf) 1 st 
kop, industrieel witgoed, decor rand band met rode rozen en groen (1 scherf) 1 st 
kop, industrieel witgoed, decor in en uitwendig bloemen en vlinder (1 randscherf) 1 st 
-kop, industrieel witgoed, voet 3.7, rand?, hoog 6.0 merk sfinx met in kader 
PETRUS REGOUT & CO MAASTRICHT, blindmerk L 1 st 
kop, industrieel witgoed, diameter ?, hoog 6.5 1 st 
-kop en schotel, industrieel witgoed decor concentrische gouden cirkels met 1 st 
groene guirlande met grote en kleine rode rozen, en blauwe bloemen; 
schotel:diameter voet?, rand 13.0?, hoog 2.0 (2 scherven) 1 st 
-kop, wand en voet gegolfd voet 5.0, rand? hoog 5.0 (2 scherven) 1 st 
-schotel, industrieel witgoed, decor: 2 gouden concentrische cirkels, 1 st 
diameter voet?, rand?, hoog 2.0 (2 sch) 

-schotel, industrieel witgoed, wit voet?, rand?, hoog 2.2 (1 scherf) 1 st 
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1 St 

1 St 

1 St 
1 St 

1 St 

schotel, industrieel witgoed, decor blauwe randversiering (1 randscherf) 1 st 
-schotel, industrieel witgoed, decor rand met bloemen en kabelrand (1 randscherf) 1 st 
-schotel, industrieel witgoed, decor: groene symmetrische versiering, 1 st 
diameter standring 8.0, diameter, rand 13.0mm, hoog 1.7 

-schotel, industrieel witgoed, decor: gouden cirkel in midden groen roze decor, 
gouden rand, diameter 13.0, 
ring 8.0, hoog 1.7, merk vogel, CT ALTWASSER SILESIA en in goud 20 
-schotel, industrieel witgoed, decor: gouden rand, rode bloemen en kasteeltoren 
met boot, diameter 12.0, bodem 8.5, hoog 1.6(bodem ontbreekt deels) 
schotel, industrieel witgoed, wit met reli versiering, diameter 10.2, 
voet 5.5, hoog 1.5; merk staande leeuw SOCIETE CERAMIQUE MAE(STRICHT) 
MADE IN HOLLAND 
schotel, industrieel witgoed, decor:, gouden rand en cirkel transferdecor 
rode rozen, witte bloemen en groen, diameter voet 8.5, rand 13.2, hoog 1.5 
(bodem ontbreekt) 1 st 
schotel, industrieel witgoed, decor: rode roos met groen, diameter voet 9.0,1 st 
diameter rand 14.0, hoog 2.3 (deel bodem ontbreekt) 
-schotel, industrieel witgoed, decor: bloemen, ,bruin, groen, rood, 
voet 8.5, rand ? hoog 1.9 (merk ...V?) 
-schotel, industrieel witgoed, decor: schild met bloemen in paars 
veld met slingers, diameter voet 8.2, 
rand 13.0, hoog 2.0, blindmerk 6 en L (deel bodem ontbreekt) 

-schotel, industrieel witgoed decor druk groene bloemenkrans, rand gegolfd, 
diameter voet 7.2, rand 13.0, hoog 2.3 merk ELBA 
schotel, industrieel witgoed, decor, gouden rand, bloemen en fruit in rood, 
blauw, geel, groen, relief, diameter voet 8.0, rand 13.0?, hoog 1.9, op bodem 
in rood 35?? (deel bodem ontbreekt) 
schotel, industrieel witgoed, decor: gegolfde rand in goud, gouden cirkel, 
merk: rode streep? Diameter voet 7.5, rand 13.0, hoog 2.2 (deel bodem ontbreekt) 
-schotel, industrieel witgoed, decor: buiten wit, goudenrand, binnen groen, 
diameter voet 8.4, diameter rand 14.5, hoog 2.3 (deel bodem ontbreekt) 
-schotel, Industrieelwitgoed, ongedecoreerd, diameter voet 8.2, 
diameter rand 14.2, hoog 2.9 merk staande leeuw SOCIETE CERAMIQUE 

MAESTRICHT, MADE IN HOLLAND 
-tegel, industrieel wit, wit dik 0.7 (2 scherven) 
zalfpot met deksel, industrieel witgoed, wit 
-pot diameter boden 10.0, diameter rand 7.8, hoog 3.5, blindmerk klaverdrie 
-deksel, diameter boven 9.8, diameter onder 9.4; hoog 2.0 
pot, industrieelwitgoed, hoog meer dan 12.0,diameter rand 26.0, 
dik 0.7 (4 scherven) 

-kom, industrieel witgoed, wit, standring diameter 12.0 blindmerk II 1 st 
(1 bodemscherf) 1 st 

-kom, industrieel witgoed, wit, standring diameter 1015, 
merk sfinx met in kader PETRUS REGOUT 
& CO MAASTRICHT blindmerk 7(1 bodemscherf) 
-kom, industrieel witgoed, wit, standring diameter 13.8 1 st 
merk blauw P R. (1 bodemscherf.) 
kom, industrieel witgoed, wit, diameter rand 24.0 (2 randscherven) 
-kom, industrieel witgoed, wit, diameter 11.0 (1 bodemscherf) 
-kom, industrieel witgoed, diameter 12.0 (1 bodemscherf) 
kom, industrieel witgoed, wit (2 wandscherven) 
-deksel, industrieel witgoed, diameter onder 11.0, diameter rand 13.5, hoog 2.1 

1 st 

1 st 

1 st 

1 st 

1 st 

1 st 

1 st 

1 st 
1 st 
1 st 
1 st 
1 st 

1 st 

1 st 
1 st 
1 st 
1 st 
1 st 
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deksel, industrieel witgoed; decor band van driehoeken en een stip 
-bord, industrieel witgoed, wit, hoog 3.8 (2 rand-bodemscherven) 
-bord, industrieel witgoed, wit 
ring (van theelichtje?, industrieel witgoed, wit niet blauwe florale decor, 
buiten diameter 11.0, met in midden gat diameter 4.0 in midden dik 0.3 

-schaal, industrieel witgoed, relief-decor (4 randscherven) 
snijplank, industrieel witgoed, loodglazuur met marmerdecor, plat (1 scherf) 
-stop?, industrieel witgoed,, bodem ongeglazuurd rechthoekig 3.3 x 1.5. 
-schotel, industrieel witgoed, (2 verschillende scherven) 
kop, industrieel witgoed (4 verschillende randscherven) 
-kop, industrieel witgoed, ongedecoreerd (1 wand-randscherf) 
-schotel, industrieel witgoed, decor groen met goud (1 scherf) 
kop, industrieel witgoed, wit bodem diameter 4.0; merk in kader PETRUS 
REGOUT & CO MAASTRICHT, daaronder MADE IN HOLLAND (1 bodemscherf) 
-bord, industrieel witgoed, wit, merk CERAMIQUE (1 bodemscherf) 
lampetkan, industrieel witgoed, met blauwe d or 
-schaal? , industrieel witgoed, floraal decor rood, blauw en goudluster, 
diameter standring 12.0 
tegel?, industrieel witgoed, dik 0,3 met 2 gaatjes h.o.h. 6.0 mm (1 scherf) 
-tegel, industrieel witgoed, wit, decor paars (1 scherf) 
-vaas?, industrieel witgoed, bodem diameter 7.8, blindmerk cirkel diameter 2.3 
met ingekraste X (1 bodem) 
-voerbakje voor vogels, industrieel wit, wit 
-wasbak, industrieel witgoed, bevestiging tegen wand met 2 gaten (1 scherf) 
wasbak, industrieel witgoed (3 scherven) 
-zekering (elektra), industrieel witgoed, koperen dop: tektst:6 A 500 
-ondetermineerbaar industrieel witgoed ongedecoreerd (16 scherven) 
ondetermineerbaar, industrieel witgoed met relief versiering (1 wandscherf) 

V21 Industrieel witgoed 
botervloot, industrieel witgoed, wit, gegolfde rand, diameter 15.5 merk REGOUT, 
blindmerken ON en 2 
-deksel van thee of koffiepot, indusrieel witgoed, decor blauw (1 scherf) 
kom, industrieel witgoed, (1 wandscherf) 
-kop, industrieel witgoed, decor blauwe planten diameter voet 4.0, hoog 6.7, 
diameter rand ca 6.0 
kop, industrieel witgoed, blauwe decor bodem diameter 4.0 Merk H, 
driehoek en 48? (1 scherf) 

-kop, industrieel witgoed, diameter bodem 4.0 (1 bodem) 
kop, industrieel witgoed, blauw decor,diameter rand 8.0 (1 randscherf) 
-schotel, industrieel witgoed bodem rond 8.0, rand 12.0, hoog 1.7 
-schaaltje, industrieel witgoed, met blauwe decor merk ruit met R 
schaal (presenteerschaaltje), industrieel witgoed, blauwe d or 
-schotels, industrieel witgoed (tenminste 4 schotels) 
-sojakannetje, industrieel witgoed?, wit/bruinzwarte glazuur met in groene 1 st 
engobe tekst SOJA, reli merk (bloem?) onder letter O (20ste eeuw) 
-theepot, industrieel witgoed, loodglazuur (1 scherf tuit met zeef) 
-theepot, industrieel witgoed?, zwarte glazuur, (1 wandscherf) 1 st 
lampetkan?, industrieel witgoed, binnenkant roze, buitenkant groen geel bruin 
(2 scherven) 
-tegel, industrieel witgoed (5 scherven) 
tegel, industrieel witgoed, ongeglazuurd 14.0 x 14.0 merk: 
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ALFRED REGOUT MAAS(TRICHT) HOLLAND 
-wasbak met zeepbakje, industrieel witgoed, wit 1 
-wasbak? of planchet met gat voor de afvoer , industrieel witgoed, (3 scherven) 1 
zekering (elektra), industrieel witgoed, met messing voet tekst 6A 500V en 2 1 
fabrieksmerken 

-ondetermineerbaar, industrieel witgoed, (1 rand en 2 wandscherven) 

V21 Diversen aardewerk (Profiel III) 
-pot, blauwgrijs?, randscherf 1 
ondetermineerbaar diverse kleine scherven 
VI0 Kleipijpen (Profiel I II) 
kleipijp, pijpaarde (2 steelfragmenten) 
-kleipijp, pijpaarde, rond bodem,merk op ketel Harp?? 1 

V21 Kleipijpen (Profiel III) 
-kleipijp, pijpaarde (13 steelfragmenten) 
-kleipijp, pijpaarde (3 wandscherven ketel) 
kleipijp, pijpaarde, ovale kop hielmerk gekroonde ID, bijmerk wapen van Gouda 1 
-kleipijp, pijpaarde, merk onleesbaar 1 
-kleipijp, pijpaarde, ovale kop, met hielmerk OS, bijmerk wapen van Gouda 1 

Metaal 

VI0 Metaal (Profiel I II) 
-nijptang, ijzer 1 
-springveer, ijzer 1 
vijl, ijzer, lang 22.7 1 
-buis, ijzer, lang circa 38.0 1 
-deksel van een pan met handvat, ijzer, email, grijs, diameter 26.0 1 
deksel van een pan met handvat, ijzer, email, grijs, beschadigd 1 
-deksel van een pan, ijzer, email, grijs, diameter 20.0 1 
-deksel van een pan, ijzer, email, donkerblauw, beschadigd 1 
deksel van een pan met handvat, ijzer, vertind, diameter 23.0 1 st 
-deksel van een koffiekan, ijzer, email, wit, diameter 5.0, hoog 4.0 1 
koffiekan, ijzer, email, blauw, beschadigd 1 
bodem van een ketel?, ijzer, email, wit, diameter 19.0 1 
-pan, ijzer, email, grijs, bodem rond 12.0 overige maten te beschadigd 1 
-pan ijzer, email, grijs, hoog 11.0, diameter 22.3 1 
bord, ijzer, email, wit, diameter 22.0, hoog ca 3.0 1 
-wasbakje, ijzer, email, wit, diameter 24.0, hoog 7.0 1 
-etensbakje, ijzer, email, wit, diameter 14.2,hoog 4.0 1 
kom, ijzer, vertind 1 
-kom, ijzer, email, donker blauw, hoog 6.0, bodem 7.0 diameter; rand diameter ? 1 
kom, ijzer, email, wit, zwaar beschadigd 1 
kom, ijzer email, buiten blauwgroen, binnen wit; hoog 5.0, bodem 8.4, rand 16.8 1 
-deksel, ijzer, vertind, diameter 4.5, hoog 0,3 opgedrukt merk: BUISMAN 1 
GEBRANDE SUIKER (STROOP?) (overige tekst onleesbaar) 
brander gaslamp?, ijzer, email wit met gouden rand tekst 300: 1 
hoog 7.0, diameter boven 7.4; diameter onder 10.5 

-petroleumstel (onderdeel)?, ijzer hoog 7.5 
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ring, messing diameter 4.4 met daaraan ijzerdraad met een plaatje messing 
-bel?, messing, met oog, hoog 3.5 
-metaal (voorwerpen ondetermineerbaar) 
patroon, messing, lood, kruit (compleet geweerpatroon, huls, kogel, kruit) 
munt, brons, halve cent 1886 
dop van een wijnfles, lood, merk J. VAN OOSTERWIJK GORINCHEM 
fotolijstje?, koper 
-ring, imitatiegoud, diameter 2.4; merk aan binnenkant: Hl 

V21 Metaal (Profiel III) 
-fietswiel, ijzer, naaf met spaken 
-paraplu, ijzer, "naaf'met baleinen 
brander van een gaslamp met "fitting", ijzer, email, wit 
-emmer, ijzer, email, blauwgrijs 
-gloeilamp (fitting); koper 
bougie, messing, porselein, merk CHAMPIGNON 
-deksel, ijzer, vertind, diameter 6.5, hoog 1.0, opgedrukt merk: 
MANIEFIEK ZUINIG IN HET GEBRUIK 
kan (koffiekan/koffie tuitje), ijzer, email, blauw (beschadigd) 
-ketel met hengsel (zakketel), ijzer, email, roodbruin (beschadigd) 
ketel met hengsel, ijzer, email, grijs (beschadigd) 
-kom, ijzer, email, wit, hoog 7.5 
-deksel, ijzer, email, donkerblauw (beschadigd) 
pan met 2 oren, ijzer, email, buiten donkerbruin, binnen wit (beschadigd) 
-pan, ijzer, email, grijs, hoog 11.0 
-pan ? (bodem), ijzer, email, grijs, diameter 33.0 
gaas, ijzer 
-bandijzer, ijzer breed 3.8, lang 81.0 
-bandijzer, ijzer, breed 2.2, lang 59.0 , met geklonken las 
bandijzer (veer?), ijzer 
-bandijzer, ijzer, breed 3.8, lang 40.0 met geklonken las lst 
-bandijzer, ijzer, breed 1.4; lang 31.5met gaten aan afgerond einde 
bandijzer, ijzer, breed 1.5, lang 19.0, met viergaten in buitenste gaten een nagel 
-bandijzer, ijzer, breed 2.8, lang 22.5 
-stang, ijzer, stang met schroef verbindingen en dwarsstang 
buis, ijzer, diameter 1.5, lang 23.0 
-bodem, ijzer, email, wit (1 fragment) 
-pan?, ijzer, rand met 2 hengsels van een ijzeren pan (zwaar beschadigd) 
ketel, ijzer, email roodbruin, hengsel met scharnier (zwaar beschadigd) 
-ring, zink, diameter ? breed 4.0 
-metaal, ijzer (niet determineerbaar) 
mes, ijzer, met houten heft 
-vork, ijzer 
-lepel, alpaca, met merk: Alpaca en fabrieksmerk 
lepel, ijzerlegering, merk Nickel en fabrieks merk 
-lepel, ijzerlegering, met slecht leesbaar merk GA 
-mes, ijzer (heft ontbreekt) 
pook, ijzer, gesmeed met aan een einde een haak en aan andere zijde 
-raampen met oog, messing, lang 10.2 
-raampen met ronde kop, ijzer, lang 10.8 
beugel, ijzer, diameter circa 16.0, breed 1.6 
-hakkelbout, ijzer, gesmeed, lang 37.0 
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lepel, ijzer 
-mes, ijzer 
-lepel, ijzer (bak afgebroken) 
voegtroffel?, ijzer, zonder heft 
-mes, ijzer, met houten heft 
-staaf, ijzer, met oog 
plaat, ijzer, gebogen 14.0 x 18.0 
-ijzer (niet determineerbaar) 
kom met oor, ijzer, email, buiten groen, binnen grijs, hoog 7.0, 
diameter bodem 5.0, diameter rand 11.0 
-handvat pan, ijzer 
-gereedschap?, ijzer, lang 18.0 
deksel van een bak?, ijzeren, vertind 
-dop, messing, met spijkertje, diameter 1., lang 2.7 
-dop, messing, geribbeld diameter 0.6, lang 2.5 + 0.2 pennetje 1 st 
batterij, zink, koolstaaf ? 
-hengsel, ijzer, met twee ogen en porseleinen handvat 
-beugel, ijzer, van beugelfles met porseleinen stop; merk RAVENSWAAIJS 
BIERBOUWERU MAATSCHAPPIJ GORINCHEM, op onderkant stop in rood 
KONTER EN KUIPERS ROTTERDAM 
-beugel, ijzer, van beugelfles met porseleinen stop 
kram, ijzer 
-spijker, ijzer, gesmeed, lang 5 -10 9 st 
-gesp, ijzer? 

Glas 

V10 Glas (Profiel I - II) 
-wijnfles, glas, groen (2 wandscherven) 
beker, glas, kleurloos (1 randscherf) 
-bierfles, glas , groen hals ontbreekt diameter 6.0 
wijnfles, glas groen bodemscherf diameter 7.0 
-wijnfles, glas, groen, diameter 6.4 1 st 
-bierfles, glas, groen, diameter 6.0 
fles, glas, kleurloos diameter bodem 5.6 
-fles, glas, kleurloos 4.7 
-fles, glas, kleurloos, diameter 4.0. contactvorm, merk: 150 
fles, glas, kleurloos bijzondere vorm 
-beker?, glas, kleurloos, geribbeld 
-pot, glas, kleurloos (scherf) 
bol petroleumlamp, melkglas, wit (1 scherf) inktpot, glas, kleurloos, hoog 3.7, 
diameter voet 8.6, diameter rand 3.0; metalen rand ontbreekt 
-wijnfles, glas, groen; hoog 30.9, diameter bodem 8.2, diameter rand 2.5; 
losse kurk in fles 
-melkfles, glas, kleurloos, hoog 24.0 mm diameter bodem 8.2; diameter hals 4.3; 
contactvorm, tekst NV MODELBOERDERIJ TINEKESHOEVE GORINCHEM 
pot, glas, kleurloos; hoog 12.0, diameter voet 7.0, diameter hals 6.0 
-pot, glas, kleurloos; hoog 11.0,diameter voet 4.8, hals 4.5 
-pot, glas, lichtgroen/kleurloos hoog 13.0, diameter voet8.2, diameter hals 8.0 
pot met schroefsluiting, glas, lichtgroen/kleurloos hoog 4.3; 
diameter voet 4.6; diameter hals 44 ; merk 72 , MM 
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potje met sehroefsluiting, glas, kleurloos hoog 6.2, diameter voet 3.6, 1 st 
diameter hals 3.6 
-Maggifles, glas, bruin, hoog 3.4 voet vierkant 3.1, hals 1.9 contactvorm 1 st 
merk MAGGI 1 st 
-medicijnfles, glas, kleurloos diameter bodem 21.6; hals ontbreekt 1 st 
-medicijnfles, glas, kleurloos, hoog 11.6, diameter voet 3.7, diameter hals 2.1; 1 st 
contactvorm merk bodem: 100 
-medicijnfles, glas, kleurloos, ronde en vlakke kant hoog 99, 1 st 
bodem rond 4.0 vlak 3.5/1.7 
medicijnfles, glas, lichtgroen/kleurloos hoogll.3, bodem vierkant 3.1, 1 st 
hals diameter 2.2 1 st 

-mondwaterfles, melkglas, wit, hoog 11.7, voet achthoekig 6.0x3.0, 1 st 
hals 1.1 contactvorm, merk: KPPRIV ... PATENT 

-parfumfles met een geribbelde zijkant hals ontbreekt voet 3.1 x 1.4 1 st 
-inktpot, glas, lichtgroen/kleurloos hoog5,5, voet 6.8x5.1, diameter hals 2.0 1 st 
deksel, glas, kleurloos, hoog, 0.8, diameter 6.5 1 st 
-kelkglas, glas, kleurloos, hoog 9,2, diameter voet 4.8, diameter rand 4.3 1 st 
-bierfles, glas, groen, diameter 6.1, contactvorm, tekst BIEREN DER 1 st 
NEDERSCHELDE JOS VAN DEN BRIL GOOSSENS WILMARSDONCK EIGENDOM 
-kogelfles, glas, lichtgroen-kleurloos, hoog 22.8, diameter voet 6.0, hals beschadigd 1 st 
-kogelfles, glas, kleurloos diameter bodem 5.9, hals ontbreekt 1 st 
fles, glas, donkerblauw ( wandscherf) 1 st 
-fles, glas, kleurloos, lang 23.0 diameter 1.4, 1 st 
-fles, glas, kleurloos (1 wandscherf) 
bodem, glas, kleurloos, diameter rond 6.3 1 st 
-vaas met ingeknepen zijkanten, glas, blauw hooglO.5, voet 5.0, bovenrand 6.0 1 st 
-vaas, melkglas, wit, hoog 12.5, diameter voet 5.5, diameter rand 6.5 1 st 
vlakglas, kleurloos (14 scherven) 
-wijnfles, glas, groen, (1 halsscherf) 

-bierfles, glas, bruin, hals 32 (met kurk ) 1 st 

V21 Glas (Profiel III) 
-bierfles, glas, groen, diameter bodem 5.5 2 st 
bierfles, glas, groen (1 scherf hals) 
-bierfles, glas, groenglas, bodem diameter 5.3 1 st 
-fles, glas, kleurloos (4 scherven) 
flessen, glas, groen (5 wandscherven) 
-flessen, glas, bruin (2 wandscherven) 
-flessen, glas, kleurloos (5 scherven) 
wijnfles, glas, groen (2 scherven) 
-kelkglas, glas, kleurloos, diameter voet 6.4 1 st 
-Maggifles, glas roodbruin, bodem contactvorm: zijkant met ster 1 st 
medicijnfles, glas, kleurloos, diameter 3.2, contactvorm, merk bodem 30 1 st 
-medicijnfles, glas, kleurloos ; diameter bodem 3.4 1 st 
-medicijnfles, glas, kleurloos diameter bodem 8.0, contactvorm merk bodem 1000 1 st 
stopfles, glas, kleurloos, hals diameter 10,4 1 st 
-vaas, glas, kleurloos (4 scherven) 
-vaas, glas, kleurloos, voet, diameter voet 5.8 1 st 
vaas, glas (1 st wandscherf met verticale versiering) 
-vlakglas, kleurloos (6 scherven) 
-mondwaterfles, melkglas, wit, bodem achthoekig 5.0 x 2.4, contactvorm, 1 st 
merk bodem ODOL 
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mondwaterfles, melkglas, wit, achthoekig (wandscherf) 
-lampenkap, melkglas, wit (1 scherf) 
-lampenkap, melkglas, wit (6 scherven 

Rubber 

VI0 Rubber (Profiel I II) 
-bal, rubber 
-ring, rubber, diameter 6.7 met rond gat in het midden 
ring, rubber, vml. van een weckpot 

V21 Rubber (Profiel III) 
bal, rubber (3 scherven) 
-knijpbal (vaporisator of bloeddrukmeter), rubber 

Leer 

VI0 Leer (Profiel I II) 
-schoen met vetersluiting, leer, ( herenschoen links) lang 300mm 

V21 Leer (Profiel III) 
leer, (ondetermineerbaar stuk) 
-schoen, leer, (fragmenten van zool en rand) 

Natuursteen 

V21 Natuursteen (Profiel III) 
-lei, leisteen 
eierkool, steenkool 

Diversen 

VI0 kastanje 
V21 botten 

II. UIT DE KLEILAAG OP HET VEEN. 

V 10m Bruine kiel op veen (Profiel I) 
-bak, Weseraardewerk bakje (16B) 4 scherven 
bord, faience,(1 scherf) 

VI1 bruine klei op het veen (Profiel II) 
aardewerk 
grape?, roodbakkend, loodglazuur (1 wand scherf met oor) 
-bord, roodbakkend met gele slibversiering, Nederrijns 
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bloempot, roodbakkend, ongeglazuurd (1 wandscherf) 
-roodbakkend, lichtbruin (1 tuit) 
-kleipijp. pijpaarde, (1 steelscherf) 
plavuis?, grijsbakkend, ongeglazuurd 
metaal 
-spijker, ijzer, gesmeed 

1 st 

1 st 

diversen 
bot 

V 22 uit bruine klei op veen (Profiel III). 
aardewerk 
-schotel, roodbakkend, concentrische ringen met slib, groen Nederrijn, (8 scherven) 1 st 
kop, roodbakkend, loodglazuur met slibversiering (wand, randscherf, oor) 1 st 
-pot?, roodbakkend, loodglazuur (1 wandscherf met oor) 
kan, roodbakkend, loodglazuur, bodem met standring, rond 10.5 1 st 
-ondetermineerbaar, roodbakkend, (2 oren, 1 wandscherf) 
-bord, faience, randscherf 1 st 
bord, faience (1 bodemscherf) 1 st 
-kom, witbakkend, glazuur met koperoxide groen (1 scherf) 1 st 
-bord, Chinees porselein, 1 st 
kleipijp, pijpaarde, zijmerk IDH 1 st 
-kleipijp, pijpaarde (1 fragment van een steel) 
-vloertegel, ongeglazuurd (3 scherven) 1 st 
baksteen, rood 
glas 
vlakglas, groen (1 scherf) 
metaal 
-spijker, ijzer, gesmeed 1 st 
diversen 
leisteen 1 st 
-bot (kaakje) 1 st 

V26 uit bruine klei naast fundering kademuur (Profiel III). 
aardewerk 
-grape? Roodbakkkend, loodglazuur, slibversiering duimindrukken onderrand 
glas 
-vaas?, glas, wit, met relief 1 st 
-wijnfles, glas, groen, hoog 25.0 diameter bodemt 7.0 

III. LANDZIJDE KADEMUUR 

1 st 

1 st 

V20 Uit binnenkant kademuur (Profiel III) 

aardewerk 
-bord, industrieel witgoed, wit, blindstempel 8 
kom met standring, roodbakkend aardewerk 
-bakpan, roodbakkend, bodem 
-ondetermineerbaar, roodbakkend, loodglazuur (5 scherven) 
bord faience, decor blauwe cirkel (1 randscherf) 

lst 
-bord, faience 

1 st 
1 st 
1 st 

1 st 
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BIJLAGE 2. 

BROKKELEN IN DE MELK 

door: R.F. van Dijk 

Wat doet een steen 150 jaar onder de 
grond? Waarom zal het terrein voor garage 
Ames nooit worden bebouwd? En wat voor 
gang loopt er onder twee kanalen? 
Deze vragen lijken geen enkel verband met 
elkaar te hebben. Het antwoord op de eer-
ste vraag riep echter de andere vragen op. 
Het begint dus met een steen. Toen afgelo-
pen voorjaar de riolering rond het Melkpad 
werd vernieuwd, kwam onder het wegdek 
bij hotel-restaurant Metropole een sluitsteen 
tevoorschijn met daarop het jaartal 1846 en 
de letters NWB. De opzichter van Stadsbe 
heer J. van der Vliet meldde de vondst bij 
het Stadsarchief en bracht zo de zaak aan 
het rollen. 
Om de betekenis van deze steen te kunnen 
verklaren, gaan we terug naar het einde 
van de 16e eeuw. Het laatste stuk van de 
Schel-luinsevliet is dan als gevolg van de 
vernieuwing van de vestingwerken en de 
uitbreiding van de stad gedempt. De schui 
ten die vanuit de Alblasserwaard via de 
vliet naar Gorinchem voeren, kwamen in de 
nieuwe vestinggracht en vervolgens, via 
een coupure in de wal, in een binnengracht. 
Over deze binnengracht lag ter hoogte van 
het huidige Metropole een brug of heul, de 
zogenaamde Melkheul. Verder varend 
kwamen de schuiten in een binnenhaven, 
sinds de demping in de 19e eeuw bekend 
als Melkpad. Vanuit de binnenhaven liep in 
noordoostelijke richting het Gewed als over-
blijfsel van de oude stadsgracht en in zuide 
lijke richting de gracht rond het latere Ka-
zerneplein. 
De schuiten uit de Alblasserwaard brachten 
vooral melk en melkprodukten naar de stad. 
Volgens een aantekening uit 1557 werd de 
melk verkocht in de Kruisstraat, i Pas in 
1911 kwam er, onder zachte pressie van 
hoogere autoriteiten, die meenden dat Go-

rinchem niet langer de plaats moest zijn 
waar ook de slechtste melk kan worden 
verkocht, een gemeentelijke verordening op 
de kwaliteit van het verhandelde.2 
Hoewel de mogelijkheid bestond de melk 
tot in de binnenhaven te brengen, was dit 
toch blijkbaar wat omslachtig of was er te 
weinig capaciteit. In 1612 werd daarom een 
nieuwe melksteiger in de kom van de Schel 
luinsevliet gemaakt.3 
Ondertussen bracht het stadsbestuur de 
binnen de nieuwe wallen terechtgekomen 
terreinen als een echte projectontwikkelaar 
aan de man. Zo werd er een perceel afge-
bakend bij de heul (Smakheul genaamd) 
waarover de Westwagenstraat voerde. Op 
genoemd perceel staan tegenwoordig de 
panden Westwagenstraat 48 50, Melkpad 2 
16 en Melkstraat 13. Het werd in het jaar 
1600 gekocht door de timmerman Cornelis 
Willems voor het destijds niet geringe be 
drag van fl 337,50." Hij begreep dat een be-
bouwd terrein meer opbrengt en zijn we-
duwe wist dan ook de hier verrezen be 
bouwing slechts vier jaar later voor fl 2000 
van de hand te doen.r>. Na nog een eigen-
domsoverdracht werden het hoekpand aan 
de Westwagenstraat en de twee erachter 
gelegen panden, te zamen genaamd "De 
Drie Ringen ", in 1627 verkocht voor zelfs fl. 
4000.7 Het middelste pand was in 1641 een 
mouterij of branderij» en in 1808 een grutte-
rij.f) In dat jaar werd het gekocht door Hen-
drik van Diepenbrugge sr., wiens zoon Jo-
hannes Hermanus de grutterij voortzette. In 
1810 kreeg hij echter een flinke tegenslag, 
want zowel het bedrijf als het pand op de 
hoek van de Westwagenstraat geraakten in 
brand. Op een tekening uit 1810 zien we de 
uitslaande vlammen. De schade leek nog 
mee te vallen, want in 1825 deed hij alles 
voor fl. 3000 van de hand aan een andere 
grutter,iü maar de volgende eigenaar 
sloopte het tussen 1832 en 1838.11 
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Het voert te ver de gehele geschiedenis van 
de bebouwing rond Melkpad en Melkheul 
hier uit de doeken te doen. Wat betreft Me-
tropole is dat al gedaan. 12 Hieronder volgt 
een beschouwing over de functies van de 
openbare ruimte in dit stadsdeel. 
De binnen de wal gelegen wateren hadden 
behalve voor de scheepvaart vooral een 
functie voor de uitwatering van de stad. 
Het overtollige regenwater en de faecali 
dienden afgevoerd te worden en de bin-
nenhaven was een van de wegen daartoe. 
Al in 1630 klaagden de brouwers, koren 
handelaren en winkeliers rond dit water 
echter over de grote hoeveelheid bagger. 
De schuiten konden er nog nauwelijks va 
ren en roerden zoveel modder door het wa-
ter, dat de brouwers waren aangewezen op 
putwater. 13 Het stadsbestuur begreep dat 
ook de uitwatering door deze vervuiling ge-
stremd werd en liet daarom de binnenwate 
ren van de stad geregeld door aannemers 
uitbaggeren. Op den duur bleek dit niet af-
doende en in 1744 zette men een schakel 
molen bij de coupure in de wal. Deze werd 
bespannen met vier paarden, die door twee 
man aangespoord werden hun werk te 
doen. Dezen waren in dienst van een parti-
culier, die hiervoor uiteraard een vergoe-
ding van de stad ontving. 11 De coupure kon 
worden afgesloten met een schuif en ver 
derop, in het Gewed, was een sluisje. In de 
zomer werd twee keer per week gespuid en 
's winters n maal. 15 

In 1803 werd de Melkheul afgebroken en 
opnieuw opgemetseld. De twee bogen, met 
een doorvaarhoogte van 1,75 m, werden 
voorzien van blauwe Schosense sluitstenen 
met daarop het jaartal 1803. Direct ten wes-
ten van de brug kwam een schuif met 
windas. Rond de binnenhaven werden der 
tig eiken paaltjes met een rondbollige kop 
geplaatst. Eveneens ten behoeve van de te 
lossen schepen waren er vijf trappen met 
een breedte van 1,5 m.16 Drie jaar later was 
de vernieuwing van de Smakheul aan de 
beurt. De doorvaarhoogte was hier nog 
maar 1,5 m. Op de brug stond tot 1804 het 
voerliedenhuisje en een belpaal.17 
Door de aanleg van het Kanaal van Steen-
enhoek werd de uitwatering van de stad 

geblokkeerd. Om daaraan het hoofd te bie 
den, sloot de "Commissie ter verlenging der 
Linge van Gorinchem naar Steenenhoek" in 
1819 een conventie met het stadsbestuur. 
Op kosten van de commissie kwam er (è 
raison van het enorme bedrag van fl. 
15.400) een dompelaar of grondduiker vanaf 
de te dichten coupure naar de kom van de 
Schelluinsevliet. Deze liep dus onder het 
Kanaal van Steenenhoek. Het ontwerp was 
van Jan Blanken Jansz., inspecteur-generaal 
van Rijkswaterstaat. De duiker was van ei-
kenhout, van binnen bemetseld met klinkers 
in tras van twee delen geoctrooieerde 
kunst-cement en drie delen Luikse steen-
kalk, en lang buitenwerks 128 m en hoog in 
de dag 0,8 m en breed 1,25 m. Aan beide 
uiteinden kwamen 5 cm dikke schuiven in 
kasten, waarvan de stad de sleutels kreeg. 1 a 
Omdat de binnenhaven haar functie voor de 
scheepvaart zou verliezen {er kwamen 
wekelijks wel honderd marktschuiten en 
het stadsbestuur wees ook op het ontbre-
ken van pakhuizen en herbergen buiten de 
stad), 19 diende de commissie er verder voor 
te zorgen, dat de kom zo groot zou worden 
als de binnenhaven. Zo konden daar veer-
tien schippers een ligplaats vinden.20 De 
kom moest rondom beschoeid en bestraat 
worden. Ook onderhoud van de kom en de 
duiker zou altoos ten laste van de commis 
sie komen.21 Altoos duurde tot 1825, toen 
de commissie een deel van deze verplichtin 
gen afkocht.22 
De stad gaf daarom drie jaar later opdracht 
aan een timmerman om de kom te voorzien 
van een eiken schoeiing, geteerd met beste 
Moskovische teer. De kom werd uitgediept 
tot 2 meter. 23 
In februari 1836 vertoonde de duiker gebre-
ken. Reeds in 1818 had de stadsfabriek (di-
recteur gemeentewerken) hiervoor gewaar 
schuwd.2'i De stad maande de rechtsopvol 
ger van de commissie (het heemraadschap 
van het Kanaal van Steenenhoek) dit vol 
gens het bepaalde in de conventie van 1819 
te verhelpen.2r> Het college van dijkgraaf en 
heemraden (welke laatsten zich wat defti 
ger hoogheemraden noemden) probeerde 
het met de uitvlucht, dat door de buiten-
gewoon hevige stormen, hoge zeevloed en 
plasregens het water zover was opgestuwd, 
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dat de duiker geen uitstroming kon heb 
ben..2R De stad gaf, ter controle van deze 
bewering, twee man opdracht dagelijks het 
peil van de binnenwateren en het boezem 
water op te nemen.27 Pas aan het eind van 
dat jaar beloofde het heemraadschap de 
gebreken te herstellen. Daartoe zou het ka-
naal ter weerszijden van de duiker tijdelijk 
moeten worden afgedamd.28 Mogelijk dooi-
de ingevallen winter werd het werk echter 
niet ter hand genomen. In februari 1837 
stelde het heemraadschap voor om de on 
derhoudsplicht af te kopen, maar de ge-
meenteraad besloot daar niet op in te 
gaan. 20 Het heemraadschap werd nogmaals 
gemaand het herstel geen vertraging te la 
ten ondervinden.:») Het heemraadschap was 
helaas zeer ongenegen hieraan te voldoen 
en verzocht de gouverneur van de provincie 
Holland te bemiddelen. De stad wees echter 
een schikking van de hand en verzond 
opnieuw een aanmaning. Er was nu wel 
een hulpduiker, maar die voldeed niet.3i Na 
nog een loze belofte van de zijde van het 
heemraadschap verzocht de stad in oktober 
1837 gedeputeerde staten op te treden. 
Landeigenaars zagen van tijd tot tijd hun 
eigendom onder water komen te staan door 
het aanhoudend openstellen van de hulp-
duiker. Het huren van een kostbare ket-
tingmolen (voor fl. 700 tot fl. 800 per week) 
zou onvermijdelijk zijn.32 Er moest 
uiteindelijk een koninklijk besluit aan te pas 
komen om het heemraadschap aan het 
werk te zetten." 
In 1838 kwam er een geheel stenen dui 
ker.34 Ongelukkig genoeg bezweek een van 
genoemde dammen, zodat stukken land 
onder water liepen. Om dit weg te malen, 
moesten de acht Kinderdijkse molenaars 
overuren maken. Het gedupeerde water-
schap De Overwaard stuurde de rekening 
ad fl. 160 naar de verantwoordelijke collega-
bestuurders van het heemraadschap. Dezen 
hadden de brutaliteit om De Overwaard te 
verzoeken, gelet op de penarie in kas, gene-
reus af te zien van deze vordering. Ui-
teraard zag De Overwaard daarvoor geen 
reden." 
De nieuwe duiker voldeed wel, maar zou 
toch verdwijnen. Het Kanaal van Steenen 
hoek en de kom werden namelijk verlegd 

ten behoeve van de aanleg van het Merwe-
dekanaal. De kom kwam ter hoogte van het 
huidige Stadhuisplein. Door deze verleggin 
gen was een nieuwe, veel langere (ca. 250 
m) stenen duiker nodig. Het gemeentebe-
stuur probeerde hierbij het onderste uit de 
kan te krijgen, maar kreeg uiteindelijk van 
de Hoge Raad het lid op de neus.36 

Toen bij de werkzaamheden aan het Mer 
wedekanaal in 1889 de laatste hand aan de 
nieuwe duiker werd gelegd, zette de aan-
nemer van dat werk zonder morren een lo 
comobiel in.37 Deze duiker was, tot grote 
opluchting van het heemraadschap (nu wa-
terschap van de Linge-uitwatering geheten), 
een aangelegenheid geworden van Rijks-
waterstaat.3f> Deze instantie wilde daar op 
haar beurt ook wel vanaf en na jarenlang 
slepende onderhandelingen (gekoppeld aan 
kwesties zoals de Lingehaven, de verbre-
ding van de Korte Brug, de reconstructie 
van de Banneweg, de eigendomsoverdracht 
van degronden van de in 1958 gedempte 39 
kom en de aanleg van sportvelden naast de 
A 27) kon de overdracht van de duiker ge-
regeld worden. Voor een afkoopsom van fl. 
65.500 nam de gemeente in 1970 het beheer 
en onderhoud over. Mocht het waterschap 
van de Linge v r het jaar 2020 eisen dat de 
duiker (in 1995 voorzien van een 
kunststoffen buis) dieper in de bodem van 
het Kanaal van Steenenhoek komt te liggen, 
dan kan de gemeente alsnog bij het rijk ver-
goeding van de kosten verlangen.40 
Het uitbaggeren van de binnenwateren 
werd, zoals gezegd, aanbesteed. In 1827 ge-
schiedde dat voor een periode van vier jaar. 
De aannemer, arbeider Jacob Koek, kreeg 
er fl. 165 per jaar voor. De binnenhaven en 
het Gewed diende hij op een diepte van 
1,26 m te houden, li In 1831 nam Arie de 
Krei uit Schelluinen hetzelfde werk aan voor 
hetzelfde bedrag.42 Nog vier jaar later deed 
arbeider Jan van den Eijk het voor een 
gulden minder. De baggerspecie moest hij 
werpen in het noordelijk deel van de 
binnenhaven achter een gevlochten schoei 
ing of rijsbedding.'i3 
In 1837 werden de kademuur en de trappen 
rond de binnenhaven vernieuwd. Puin en 
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aarde dienden achter de rijsbedding ge 
worpen te worden.44 
Het vernieuwen van de trappen lijkt 
vreemd, want die hadden geen functie meer 
voor de scheepvaart. Zij zullen echter nog 
wel gediend hebben voor het gemakkelijk 
kunnen bemachtigen van schrobwater. Ook 
voor de recreatie (baden en zwemmen) 
zullen zij van pas gekomen zijn. Van ouds 
her hadden de binnenwateren namelijk ook 
die functie. Wel zag het stadsbestuur zich 
rond 1660 genoodzaakt te verbieden dat dit 
overdag ontkleed geschiedde. Wie het toch 
deed, riskeerde een boete van fl. 6,= en, 
merkwaardig genoeg, verbeurdverklaring 
van de afgelegde kleding.45 
Behalve een deel der binnenhaven werd 
ook het Gewed gedempt. Daarom werd in 
1843 daar een riool gelegd, iü Aan het He 
renlaantje, zoals de hier aangelegde weg 
heette, verrees in 1855 de Gasfabriek. 
In 1846 was de demping van de binnenha-
ven zover gevorderd, dat de uitwatering ge-
stremd dreigde te worden. Op 24 april be 
sloot de gemeenteraad het water geheel te 
dempen en ook hier een riool aan te leggen. 
De gemeente probeerde dit in eigen beheer 
uit te voeren, daar de materialen al groten-
deels voorhanden waren en een bestek met 
begroting moeijelifk op te stellen zou zijn.47 
Kennelijk kon de gemeente dit werk toch 
niet helemaal aan, want een jaar later werd 
het maken van riolen en zinkputten alsnog 
aanbesteed aan een metselaar.48 
Hiermee zijn we toe aan een verklaring 
voor het jaartal op de steen met het jaartal 
1846 die anno 1995 werd opgegraven. De 
lettere NWB zijn naar alle waarschijnlijk 
heid de initialen van Nicolaas Wilhelmus 
Blom, die in 1818 in de Westwagenstraat 
overleed. Hij was burgemeester en het is 
niet onaannemelijk dat de steen op een of 
andere manier gemeentelijk eigendom werd 
en, toen de gelegenheid zich voordeed, een 
tweede leven als sluitsteen van een brug 
begon. Ook Bloms gelijknamige kleinzoon 
komt in aanmerking, maar die had als ad-
vocaat geen binding met de gemeente. De 
steen berust thans in het Gorcums Mu-
seum. 
Vooralsnog bleef het water waar nu de 
straat met de naam Melkheul loopt onge-

rept. Wel vielen er geregeld spelende kin-
deren in, zoals in 1882, waarbij een paar 
kloeke vrouwen door het toesteken van een 
lange stok het genoegen mochten smaken 
een jongetje op het droge te brengen.4!) En-
kele jaren later sprong een jonkheer geheel 
gekleed in het modderige water om een 
kind te redden..50 
In 1929 droeg de Anti-revolutionair mr. 
EJ.E.G. Vonkenberg (wethouder van ge 
meentewerken) de directeur van de gelijk-
namige dienst op een plan te ontwerpen 
waardoor tegemoet zou worden gekomen 
aan de telkens ingediende klachten over de 
stank van het water. De directeur wees op 
de ten dele ingestorte kademuren en be 
grootte het herstel op fl. 2000. De wethou-
der stelde de gemeenteraad daarom voor 
om op kosten van de gemeente tot demping 
over te gaan. 51 Vonkenbergs partijgenoot 
en voorganger als vethouder, het raadslid 
N.H. Heiner, vond dit een eigenaardig 
voorstel. Hadden de eigenaren van de 
huizen en het hotel rond het water immers 
vroeger niet aangeboden aan een eventuele 
demping mee te betalen? En was hiermee 
ook niet een persoonlijk belang van de wet 
houder gemoeid, die het huis op de hoek 
van de Westwagenstraat bewoonde? 
Vonkenberg ontstak in woede over zulke 
impertinente vragen en Heiner was niet zo 
goed of hij krabbelde terug. De gemeen-
teraad ging daarop akkoord.52 

In mei 1930 werd het werk gegund aan de 
Delftse aannemer D. Esser H.Mz. voor ? 
9529. Hij had daarbij de vrije keus van 
werklieden. De socialisten in de raad zullen 
daar niet blij mee zijn geweest. Immers de 
S.D. A P.-fractie, onder voorzitterschap van 
A.C. Swaters, had kort daarvoor er nog op 
aangedrongen alles in het werk te stellen 
om de Gorcumse arbeiders, die door de 
juist uitgebroken crisis al vrij massaal werk-
loos waren geworden, aan werk te hel 
pen.53 In het bestek van de aanbesteding 
was inderdaad een optie opgenomen waar-
bij de aannemer aan wie het werk gegund 
zou worden, verplicht werd minstens de 
helft van zijn arbeiders uit werklozen te re-
cruteren. De laagste inschrijver voor die op 
tie, de Gorcumse aannemer J.P. Killian, had 
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echter voor fl. 10.290 ingeschreven. Het 
gemeentebestuur vond deze hogere prijs 
niet opwegen tegen het tewerkstellen van 
naar schatting zeven werklozen die dan 
maar zo'n acht weken werk zouden hebben. 
Trouwens, Esser zou ook heus wel Gor-
cumse werklozen nemen, want de lonen 
waren hier lager dan in Delft.54 
Het riool werd gemaakt van cementbeton, 
rustend op 170 dennen palen van 2,5 lengte. 
De werklieden, die op het werk beslist geen 
sterke drank mochten gebruiken, hadden 
een werkdag van QV2 uur. 55 Het op de 
Melkheul staande, uit 1919 daterende 56 
transformatorhuisje van het gemeentelijk 
elektriciteitsbedrijf werd afgebroken en 
vervangen door het huisje dat nu nog aan 
het westelijk eind van de gelijknamige 
straat staat.57 Het rijk droeg de eigendom 
van de benodigde grond over.58 De gaslan-
taarns maakten plaats voor elektrische, sn Bij 
de bestrating werden diverse inritten op 
kosten van de gemeente gemaakt.60 
Het sinds 1846 gedempte Melkpad (waartoe 
ook een deel van de huidige garage van 
Ames behoorde) had lange tijd nauwelijks 
een bestemming. Wel werden er op markt-
dagen wagens geparkeerd en stond er tij 
dens de kermis vaak een schouwburgtent. 
Zo speelde op 18 november 1883 daar het 
Hollandsche Tooneelgezelschap (onder di 
rectie van A. van Lier) het toneelspel "Mo-
zes Mendelssohn" (met in de hoofdrol Is. 
van Lier) en de komedie "Cyprienne" met 
Theo Frenkel-Bouwmeester.61 Voor het 
eerst in 1925 gebruikte de Amsterdamse 
kermisexptoitant Lion Dassi dit terrein ge-
durende de kermisweek. Hij zette hier dan 
's lands grootste schouwburgtent op (met 
afmetingen van 31 bij 12,25 m), waaraan 
grote namen verbonden waren. Zo bracht 
hij in 1925 een traan en een lach middels 
het stuk "De Jantjes 2", met muziek en 
zangtekst van Louis Davids. Plaatsbewijzen 
kostten fl. 0,75 tot fl. 2,-.62 Driejaar later 
bracht hij Louis Bouwmeester's Revue "Dat 
is net toppunt".63 De exploitant van 
schouwburg "De Doelen", O. Netze, zag dit 
met argusogen aan. Hij verzocht in 1928 het 
gemeentebestuur om Dassi te weren, daar 
geheel het uitgaande publiek naar Dassi 
trok en Netze meed. Ook Dassi klaagde, 

maar dan over de hoge pachtprijs van ? 
1000 voor een weekje van maandag tot en 
met zaterdag.r,1 
Omstreeks 1910 stonden op het Melkpad 
platanen, die plaatsmaakten voor linden. In 
1926 verving de Nederlandsche Heidemaat-
schappij deze in opdracht van de gemeente 
door esdoorns. Deze legden spoedig het 
loodje, waarna in 1928 op advies van 
Staatsboschbeheer platanen werden ge 
plant. Deze werden al in 1930 gerooid, 
waarna in 1941 de nu nog aanwezige vier 
platanen werden geplant.65 
In 1931 kreeg het noordelijk deel van het 
Melkpad (nu Ames) een meer permanente 
bestemming. Er kwam een kinderspeel 
plaats met een zandbak, een wip en twee 
boegsprieten als evenwichtsbalk. De laagste 
inschrijving voor het uitvoeren van dit werk 
was afkomstig van de Gebr. Arie en 
Lodewijk Mulder uit Vianen. Daar zij vol-
gens een referentie ook nog bekwaam, vlij 
tig en zeer gewillig waren, welke deugden 
men in dezen tijd op hoogen prijs stelt, 
werd hun het werk gegund, voor fl. 1170. 
Dit keer stelde het gemeentebestuur wel 
eisen aan de te werk te stellen arbeiders. 
Zij moesten voor tenminste 80 % Gorcumers 
zijn en wel zoveel mogelijk werklozen.66 
De crisisjaren waren nu in volle hevigheid 
losgebarsten. In september 1932 waren er 
717 ingeschreven werklozen en dat aantal 
nam nog toe. Het gemeentebestuur bedacht 
nu een plan om het zuidelijk deel van het 
Melkpad te beplanten. Men verzocht 
daarom voor de begrote kosten ad fl. 390 
(waarvan fl. 240 arbeidsloon) subsidie aan 
de adjunct-inspecteur der rijkswerkver-
schaffing te Zwijndrecht. Helaas werd dat 
verzoek afgewezen.67 

Na de oorlog was de kinderspeelplaats 
dusdanig onttakeld, dat A C. Swaters, in-
middels wethouder van gemeentewerken, 
de voorzitter van de Buurtvereniging "Tuin 
straat en omgeving" uitnodigde een plan te 
ontwikkelen. Ook de directeur van gemeen-
tewerken maakte plannen. Hij wilde het 
zuidelijk deel, dat was begrind als parkeer-
terrein, omtoveren tot plantsoen. Opties 
daarbij waren het plaatsen van een zonne 
wijzer en het oprichten van een standbeeld 
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voor Hugo de Groot. De directeur wees er 
wel op, dat als dit ambitieuze plan uitge-
voerd werd er een degelijke heining moest 
komen om reden de bewoners uit deze om 
geving voor geen kleintje vervaard zijn. Ook 
de commissaris van politie waarschuwde 
ervoor dat, gezien het gehalte en de menta 
liteit van vele bewoners, vernielingen 
slechts zouden kunnen worden voorkomen 
door onafgebroken toezicht van de politie. 
Het bestuur van de Buurtvereniging had on-
voldoende overwicht op de lieve jeugd, dus 
iedere cent die hier aan iets moois werd 
besteed was weggegooid geld. Zelfs de, 
volgens de burgemeester, eminente hove-
nier C.J.M, van Leeuwen ontried elk duur 
plan, want we zullen de dag verwensen dat 
we hieraan begonnen. De burgemeester 
vond niettemin dat je de mensen de kans 
moest geven zich te verbeteren en de raad 
ging akkoord. Wel maakten gedeputeerde 
staten bezwaar tegen de begrote kosten 
van fl 3000, waarna een zeer eenvoudig 
plan tot beplanting è raison van fl. 1350 in 
1948 alsnog werd goedgekeurd.(38 
Het noordelijk deel van het Melkpad was 
ondertussen nog geheel uit zijn fatsoen. In 
1952 verkocht de gemeente de huisjes aan 
de Tuinstraat en omgeving voor afbraak. In 
het kader van de stadssanering, waarvan 
de Rotterdamse architect J.F. Niepoth de 
grote man was, had de gemeente die huis-
jes met ondergrond gekocht.nfi Het vrijge-
komen terrein, gecombineerd met het 
noordelijk deel van het Melkpad, was een 
aantrekkelijke lokatie voor grootse nieuw 
bouw. Gedacht werd aan een schouwburg, 
een kantongerecht, een warenhuis met vele 
verdiepingen. Al gauw werd een minder 
hoogdravend plan ingediend. Het was af-
komstig van de Leerdamse garagehouder 
Gebr. Ames, die dealer was van Volkswa 

gen. Volgens de burgemeester was Ames 
buitengemeen verlekkerd op dit terrein. De 
in de nabijheid gevestigde Daf dealer Gebr. 
Voorsluijs was echter zeer ontstemd en 
trachtte eveneens dit terrein aan te kopen. 
Vooral het KVP raadslid J.F. Pennings nam 
het voor Voorsluijs op, maar ondanks ge-
heime raadsvergaderingen en een via een 
advocaat ingediend adres aan gedepu-
teerde staten wist het college van burge 
meester en wethouders het plan-Ames in 
1955 erdoor te slepen. Het ontwerp van de 
garage was van de hand van eerderge 
noemde Niepoth. 70 

Bij de verkoop van de grond aan Ames had 
deze een servituut bedongen dat de ge-
meente noch een eventuele andere eigenaar 
ooit het zuidelijk deel van het Melkpad 
mocht bebouwen. Anders zou Ames, met 
zijn (rond 1980 verdwenen) benzinepomp, 
immers uit het zicht van het verkeer zijn. 
Wel zouden er kleine opstallen zoals tele-
fooncellen, urinoirs, standbeelden, monu 
menten en bushokjes mogen komen. Zo 
was er in de periode 1956-1967 een uit Italië 
afkomstige fontein en van 1974 1988 een 
fontein van de hand van de Engelse kun-
stenaar Kenneth Martin, nu te zien bij het 
Nieuwe Gasthuis aan de Altenawal. In 1975 
verzocht een 80-jarige dame een zitgele-
genheid aan te brengen bij de bushalte, 
want dat zou een weldaad zijn, naast het 
zeer artistiek fonteintje. Hoewel de direc-
teur van gemeentewerken zo n bushokje 
een storend element vond, kwam het er 
toch.7i In 1995 verdween de abri, evenals 
de in 1983 geplaatste telefooncel. Op 13 fe-
bruari 1996 zal het van de Blijenhoek over 
geplaatste en vergrote joods gedenkteken 
worden onthuld.72 

Bronvermelding 

Teixeira = De waterkeeringen en polders van Zuid Holland, deel IV", 
afd. II, onderafdeeling IV / door jhr. L.F. Teixeira de Mattos. - 's-
Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1931. 
AS = Archief stadsbestuur 
H = Archief gemeentebestuur 1814-1940, hoofdstuk 



BIJLAGE 1 

Dossier = Archief gemeentebestuur, 1932 
Not = Notari e archieven 
RA = Rechterlijke archieven van Gorinchem en het Land van Arkel 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12 
13. 
14. 
15 
16. 
17. 

18 

19. 
20 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 

AS132,f.l 19v 
H 31-53, 1911. (211-234) 
H 10, nr. 11 
RA 623, p. 119 
RA 428. p. 108-109 
RA 432, p. 8990 
RA 440, p. 169 
RA 452, p. 5 
RA 615, t. 119 120 
Mot. 4341, akte 36 
Kad.art.112.nr.42 
Hotel Metropole, de historie van een honderdplusser / AJ. Busch. • In: Oud Goreum 
Varia, nummer 24, p. 90-96. 
AS 2156 
AS 2140, p. 29 31 
AS 2145. p. 284-285 
AS 2144. p. 590-636 
Het Gorkumse voermansgilde en het verkeer tot omstreeks 1815 / W. van Zijderveld. 

Gorinchem : Historische Vereniging Oud-Gorcum, 1994. - (Historische Reeks Oud-
Gorcum ; nr. 7). p. 17. AS 2145, p. 245-267 
H 33 24, bestek 1818, art. 11 
H 33-24, 1818 
H 28-9, 1835, p. 15 en H 28-9, 1856, p. 13-14 
H 31 103, rep. lift. B, no. 45, art. 1, 3 en 9; Teixeira, p. 131 134 
H 31-96, 1 157V-158 
H 31-102, rep. litt. C, 1828, nr. 27; H 32-13. 1828, f. 213 
H 33 24, 14 4 en 2 5 1818 
H 31-78, 1836, nrs. 144 en 209 
H 31-71, 12 4 1836. rubr. 54 
H 31 62. 16 4 1836. f. 229V 230 
H 31-71,7 en 8-12-1836, rubr. 54 
H 31 53, 16 2 1837,1. 190 191 
H 31 78. 17 2 1837, nr. 54/176 
H 31-78, 1837, nrs. 54/383 en 54/545 
H 31-78, 1837, nrs. 54/383 en 54/707 
H 31-71, 31 10 1837, rubr. 54 
Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede / bewerkt door P.H. 

Kemper. - 's-Gravenhage : Van Cleef, z.j. - p. 190 
Overwaard 17, f. Iv 2v, 9 12, 27v 29, 32 32V, 36 38, 60 6IV, 64, 66v 68 en 71v 72v; 
Overwaard 601 
H 33-62 
H 31 62, 1889, f. 142 142V; H 31-71. 1889, nr. 435 
Teixeira, p. 77-78 
Dossier 2094; Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 14-2-1958,p.3 
Honderd jaar schutten : De aanleg van het Merwedekanaal en de Grote Merwede 
sluis in Gorinchem / T. de Nijs. -Gorinchem : Stichting Merewade, 1993. - (Gorcumse 
Monumentenreeks ; 1). p.19. Dossier 1877 
H 31-102, rep. IM.C, nr.35 



BIJLAGE 2 

42. H 31 102, rep. Ütt. D, nr. 130 
43. H 31-102, rep. Ütt. F, nr. 314 
44. H 31-102, rep. litt. G, nr. 474 
45. AS 295, f. 114ven 121 
46. H 31-102. rep. Ütt. 1, nr. 168 
47. H 31-53, f. 259v-260v en 268 
48. H 31 102, rep. litt. L, nr. 143 
49. Nieuwe Gorinchemsche Courant 15-6-1882 
50. Nieuwe Gorinchemsche Courant 8-5-1890 
51. H 31 71, 1929,48 35 
52. Notulen 4-10-1929, p. 333-337; Nieuwe Gorinchemsche Courant 9-10-1929 
53. Notulen gemeenteraad 1930, p, 193 en 217-219; H 31-71, 1930, 4d-l 
54. H 31-71, 1929, 48 35; H 31 71, 1930, 48 12 
55. H 31-110, nr. 169 
56. H 31-71, 1919, 15d-20; H 31-71, 1920, 15d-7 
57. H 31-71, 1930, 15 15 en 15 25 
58. Dossier 712 
59. H 31-71, 1930, 15-1-15/19 en 15-30 
60. N31 71,1930,48 49 2/3 
61. Nieuwe Gorinchemsche Courant 18-11 1883 
62. Nieuwe Gorinchemsche Courant 19-9-1925 
63. Nieuwe Gorinchemsche Courant 19 9 1928 

64. H 31-71, diverse jaren, rubr. 26 65. H 31-71, 1925, 4C-33/34; H 31-71, 1926, 48-4; 
H 31-71, 1928, 48-1; H 31-71, 1930, 48-1-54; Dossier 135. 17-9-1941 

66. H 31 71, 1931,65; Dossier 143 
67. Dossier 143 
68. Dossier 143 
69. Dossiers 713 en 2148 2149 
70. Dossier 3425; Bouwvergunning 2586 
71. Dossier 5622 
72. Oorlogsmonumenten / R.F. van Dijk. In: Gorinchem tijdens de bezetting 1940 1945 

/ onder redaktie van A.J. Busch, B. Freriks, drs. H.M. den Uyl. - Gorinchem : 
Historische Vereniging Oud-Gorcum, 1995. - (Historische Reeks Oud-Gorcum ; nr. 8). 
- p. 178 190 (ald. p. 186 189]. 

X 





BIJLAGE 1 

Melkheul Dwarsprofiel II v^st™™ 
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Vondstnummer 21. Mondwaterfles van melkglas. 

Vondstnummer 21. Steengoed pot. Westerwald. 
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