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1 SAMENVATTING

Marcel de Koning

In verband met de nieuwbouw van appartementen en een kantoor van de woningbouwvereniging
Bouwen en Bewaren (thans Palissade) is door ArcheoMedia BV in de zomer van 2003 gedurende
4 weken een opgraving uitgevoerd aan de Groenmarkt midden in het oude centrum van Gorinchem.
Er zijn 2 werkputten aangelegd. Werkput 1 had op vlak 1 en 2 elk een omvang van 21 bij 6 meter
(126 m2) en op vlak 3 een oppervlak van 44 m2. Werkput 2 was veel kleiner van oppervlak; op vlak 1
was deze 8,5 bij 2 m (17 m2) groot en op vlak 2/3 was deze 6 bij 2 (12 m2) groot. In beide werkputten
werd op bepaalde plaatsen verdiept tot 3 m –mv (ca. 1,5 m –NAP), tot in de natuurlijke ondergrond.
Tijdens het veldwerk en de uitwerking werd intensief samengewerkt met de Archeologische
Werkgroep Gorinchem (AWG).

Op de onderzoekslocatie had vanaf de jaren 70 ‘nieuwbouw’ gestaan van het voormalige
bejaardentehuis. Door deze ‘nieuwbouw‘ en de sloop ervan voorafgaand aan het veldwerk was het
bovenste deel van het bodemarchief sterk aangetast. Hierdoor waren van de latere 17e-19e-eeuwse
bewoningsfasen slechts fragmenten bewaard gebleven. Spijtiger was dat in werkput enkele
vloerniveau’s van de 14e-16e-eeuwse bebouwing ook niet meer aanwezig waren. Hoewel uitsluitend
ter plaatse van de heipalen van de gesloopte bebouwing de bodem diepgaand was verstoord, was het
door de aanwezigheid van deze palen tijdens het veldonderzoek onmogelijk om grote vlakken aan te
leggen. De werkputten werden in secties afgewerkt. Vanwege de belendende historische bebouwing
kon niet het gehele gebied dat verstoord zou worden (door nieuwbouw van appartementen en een
kantoor wederom op heipalen) worden onderzocht. Hierdoor konden geen volledige
gebouwplattegronden gereconstrueerd worden. Ondanks deze beperkingen zijn wel zeer veel
gegevens van een bijzondere locatie verzameld. Bekend was dat de onderzoekslocatie in de 14e tot
het eind van de 16e eeuw onderdeel uitmaakte van het gasthuiscomplex, waarvan de stichting rond
het jaar 1300 geplaatst wordt, maar waarvan de oudste schriftelijke bron pas uit 1331 dateert. De
onderzoekslocatie omvatte slechts een deel van het grotere voormalige gasthuiscomplex. Behalve
een gebouw waar zieken verpleegd werd, was er waarschijnlijk ook opvang voor onvermogende
ouderen en andere arme lieden, natuurlijk een gebedshuis (kapel), maar ook enige huizen en een
boerderij. In 1598 werd het Gasthuis naar de Haarstraat verplaatst. De oude gebouwen werden tot
woningen verbouwd. De bebouwing aan de Groenmarkt had vanaf deze periode een redelijk
voornaam karakter. Het grote dubbele pand Groenmarkt 8 was en is thans nog een statig herenhuis.
In 1865 werd het Oude Vrouwenhuis gevestigd in het herenhuis dat toebehoorde aan een oud-
burgemeester.

Analyse van de opgravingsresultaten van het onderzoek aan de Groenmarkt was niet eenvoudig. De
verschillende gebruiksfasen volgden elkaar snel op. De verschillende fasen zijn op basis van de
aardewerkvondsten en de stratigrafie niet altijd even nauwkeurig te scheiden.

De natuurlijke ondergrond begint vanaf ca. 1,4 m –NAP en bestaat uit kleilagen. Daarop bevonden
zich opgebrachte schone kleilagen, met plaatselijk houten palen. De 1e fase gebruiks- of
bewoningsfase werd wederom gekenmerkt door ophogingslagen. Deze 1e fase had, op basis van de
teruggevonden greppels, een oost-westgerichte percelering. Waarschijnlijk was het gebied toen in
gebruik als akker- of weidegronden met vermoedelijk spaarzame bebouwing. De oudste vondsten
dateren uit het begin van de 14e eeuw. Op de nabijgelegen opgraving aan de Krijtstraat ving de
bewoning eerder aan, in de 13e eeuw.
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Na wederom een ophoging met dikke kleilagen —dit keer met meer vondsten— werd het terrein
heringericht, met noord-zuidgerichte greppels en (deels) in gebruik genomen door het gasthuis. Deze
2e bewoningsfase, die in het 2e kwart van de 14e eeuw te dateren is, had nog een sterk agrarisch
karakter. Er werden veel kuilen met mest gevonden. Botanisch onderzoek naar de vulling van één van
deze kuilen leverde een grote hoeveelheid veevoeder op, met aanwijzingen dat ter plaatse paarden
werden gehouden. Alleen de adel was in staat meerdere paarden te onderhouden. Ook werden
vlechtwerkwanden en palen van houten bebouwing teruggevonden. Volgens een niet verifieerbare
bron zou het gasthuis gesticht zijn door één van de heren van Arkel. Een gasthuis was zeker geen
onbemiddelde instelling. Net als andere religieuze instellingen beschikten de geestelijken vaak over
een bovengemiddelde materiële cultuur. Wellicht is het niet zo vreemd om te veronderstellen dat in de
14e eeuw ook andere activiteiten plaatsvonden. De rest van het gebied was wellicht onderdeel van het
agrarische domein van het belangrijke adellijke geslacht. De vele metaalslakken, het bovengenoemde
paardenvoer en andere vondsten, zoals een pijlpunt, die nu niet bepaald binnen de context van een
gasthuis horen, kunnen hiervoor een aanwijzing zijn. Een groot deel van de vondsten heeft een
bijzonder karakter. Twee nader geanalyseerde 14e-eeuwse aardewerkcomplexen hebben een redelijk
hoog percentage steengoed en een aantal complete objecten, waaronder een aantal nieuwe
aardewerktypen. De vondsten vertonen veel overeenkomsten met die van de opgraving aan de
Krijtsstraat, waar resten van een adellijk hof en van een school (vanaf 1400) zijn opgegraven. In een
groot aantal sporen werden grote hoeveelheden vaak rijk versierd leer gevonden, waaronder
schoenen, tripbladen, mes- en zwaardscheden, maar ook afsnijdsels. In een antropogene laag uit de
14e eeuw in werkput 2, waarin zich een houten wand en palenrij bevonden, is over een klein oppervlak
een zeer grote hoeveelheid leer en metaal aangetroffen. Naast enkele insignes, een aantal opvallende
sieraden en metaalslakken, werden maar liefst 63 stili (schrijfstiften) gevonden. Een dergelijke
hoeveelheid is uniek. Wellicht werd op het terrein in (het begin van) de 14e eeuw onderwijs gegeven,
voordat dit na 1400 plaatsvond aan de Krijtstraat. Onderwijs in die tijd was voorbehouden aan adel en
geestelijken. Waarschijnlijk kende het terrein in de 1e helft van de 14e eeuw meerdere functies en
gebruikers (adellijke context en gasthuis) en waren deze nog niet strikt gescheiden.

In de 3e fase, die in de 2e helft van de 14e en de 15e/16e eeuw geplaatst kan worden, werden de
houten bouwwerken vervangen door bakstenen bebouwing. Een deel van een groot gebouw
(minimaal 20 bij 10 meter) dat werd opgegraven, bevond zich bovenop de noord-zuid lopende greppel
uit fase 2. Het gebouw had een gemetselde beerput. Ten noorden daarvan bevond zich een grote
beerkelder (3,8x3,2 m) met een vulling uit de 14e-17e eeuw. Naast de gebouwresten werden op de
binnenplaats ook twee tonputten —die mogelijk eerst als waterputten (voor de opvang van)
regenwater gediend hebben en in een later stadium als afvalput gebruikt zijn— en een beerton (van
een secreet/ toilet) opgegraven. De botanische resten uit een 15e-eeuwse tonput hadden een
opvallende samenstelling, met een abnormale hoeveelheid en diversiteit aan fruit. De drie
onderzochte botcomplexen leverden een afwijkende samenstelling op ten opzichte van andere
complexen in West-Nederland. Zo werden relatief veel schaap/geit, maar ook veel vogels en
schelpdieren geconsumeerd.

Van de resten uit latere perioden is slechts de vulling van een tonput het vermelden waard. Deze
bevatte opvallend veel vogelvoer, enkele fraaie faiencevondsten en veel wandtegels van waarschijnlijk
Gorinchemse makelij. Het afval zal toebehoord hebben aan het rijke huishouden van het pand
Groenmarkt 8. Van 1855 tot 1865, de periode van de luxe aardewerkvondsten, woonde er een
burgemeester in het herenhuis. Onderzoek in het gemeentearchief en het archief van het gasthuis
wordt aanbevolen, daar het zeker nog belangrijke informatie zal opleveren.

De opgraving toont andermaal aan hoe complex stadskernonderzoek vaak is en dat vaak pas na
uitgebreide vergelijkingen met andere opgravingen in de stad en tussen soortgelijke vindplaatsen in
andere steden de volle betekenis en het belang voor de stedelijke geschiedenis van Gorinchem in de
toekomst duidelijk zal worden. In ieder geval verdient dit gedeelte van Gorinchem (tussen de
Groenmarkt en de Gasthuisstraat) in de toekomst alle archeologische aandacht.
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2 INLEIDING 

Marcel de Koning en Felix ter Schegget

2.1           Aanleiding tot het onderzoek

Van 18 augustus t/m 9 september 2003 heeft ArcheoMedia BV op de locatie Groenmarkt 8 te
Gorinchem een definitief archeologisch onderzoek (opgraving) uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats
in opdracht van woningbouwvereniging Bouwen en Bewaren (thans Palissade geheten) naar
aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw binnen het plangebied. Op basis van eerder onderzoek
werd de aanwezigheid van archeologische resten vanaf de 13e-14e eeuw (begin van de
stadsontwikkeling van Gorinchem) tot en met de 19e eeuw verondersteld.

Voorafgaand aan de opgraving was in maart 2002 al een bureauonderzoek naar de geologische,
archeologische en historische gegevens van de locatie verricht, gevolgd door een booronderzoek ter
plaatse, waarbij de aanwezigheid van archeologische indicatoren werd vastgesteld.1 Voorafgaand aan
de nieuwbouw werd de bebouwing op het terrein (bejaardentehuis) gesloopt. De laatste fase van de
sloop werd archeologisch begeleid, waarbij tevens zes proefsleufjes werden gegraven op de locaties
waar bodemverstorende activiteiten voor de nieuwbouw waren gepland.2 Uit dit onderzoek, uitgevoerd
in juli 2003, bleek dat de archeologische lagen zeer goed geconserveerd waren. Tijdens de
archeologische begeleiding werden o.a. funderingen (die – op basis van baksteenformaten – vanaf de
14e eeuw gedateerd konden worden), een 18e-eeuws tonputje en aardewerk uit de 14e eeuw en de
Nieuwe tijd aangetroffen.

2.2           Beleidskader

Op basis van het Verdrag van Malta (Valletta) is door het rijk besloten dat archeologisch onderzoek
een onderdeel vormt van bestemmingsplanvoorbereidingen en/of uit te voeren projecten waarbij
ingrepen in de bodem plaatsvinden. De provincie Zuid-Holland onderschrijft deze stelling in de nota
Regels voor Ruimte. Door archeologie tijdig in de planvorming te betrekken, kunnen de
archeologische waarden hierin eventueel worden ingepast. Het uitgangspunt ten aanzien van de
aanwezige archeologische waarden in de planvorming is volgens rijks- en provinciaal beleid, behoud
in situ.3 Pas na de uitvoering van archeologisch vooronderzoek is het mogelijk een integrale afweging
te maken, waarbij de nieuw verkregen archeologische gegevens betrokken dienen te worden. Omdat
archeologisch waardevolle overblijfselen in de bodem bij de nieuwbouw aan de Groenmarkt verstoord
zouden worden en behoud in situ niet mogelijk was, is besloten een opgraving (behoud ex situ) uit te
voeren.

Het bevoegde gezag, namens deze de gemeentelijk archeoloog van Gorinchem mevr. drs.E. van
Rooijen heeft, i.s.m. dhr. drs. P.M. Floore, de resultaten van het onderzoek op basis van een
conceptrapport getoetst en akkoord bevonden.4

                                               
1 ArcheoMedia projectnr. A02-110-Z. Rapportage: Nicholson 2002.
2 ArcheoMedia projectnr. A03-205-Y. Rapportage: Kaptijn 2003.
3 Zie: Begrippen en afkortingen.
4 Eerste commentaar ontvangen in mei 2007 via e-mail van Eliza van Rooijen. Het commentaar is meegenomen
in deze 2e conceptversie van de rapportage. Ten opzichte van de 1e versie hebben aanzienlijke wijzigingen
plaatsgevonden: de sporen zijn per fase besproken en afgebeeld en de dateringen zijn onderbouwd. De
interpretatie van de percelen is grotendeels komen te vervallen, omdat gegevens ontbreken. Verder zijn de
interpretaties en de synthese aangescherpt. Ook is het hoofdstuk van de metaalvondsten aangepast en zijn de
beschrijvingen van de stili verwerkt. Tevens zijn vergelijkingen gemaakt met de opgraving aan de Krijtstraat en
zijn enkele opmerkingen gemaakt over het belang van het onderzoek voor de stedelijke geschiedenis van
Gorinchem. De 2e versie van het rapport is aangeboden in juni 2007 aan de gemeentelijk archeoloog. In maart
2009 zijn via een e-mail van Eliza van Rooijen de opmerkingen ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn in deze 3e

definitieve versie kleine correcties in de tekst en verbeteringen aan de afbeeldingen doorgevoerd. Tevens is in de
synthese beter verwezen naar de onderzoeksvragen en is verduidelijkt welke onderzoeken niet uitgevoerd zijn.
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2.3           Administratieve gegevens van de onderzoekslocatie

Soort onderzoek: opgraving (definitief archeologisch onderzoek)
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Gorinchem
Plaats: Gorinchem
Locatienaam: Groenmarkt 8
RD-coördinaten: x = 126.471, y = 426.896

x = 126.471, y = 426.924
x = 126.500, y = 426.937
x = 126.501, y = 426.895

ROB-onderzoeksmeldingsnummer: CIS-code 5128
ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 403909
Bevoegd gezag provincie: dhr. drs. R.H.P. Proos (provinciaal archeoloog)

Provincie Zuid-Holland, Bureau Cultuur
e-mail: proos@pzh.nl

Bevoegd gezag gemeente: dhr. drs. P.M. Floore/ mevr. drs. E. van Rooijen,
gemeentelijk archeoloog van Gorinchem
Postbus 108, 4200 AC Gorinchem
e-mail: archeo@xs4all.nl

Beheer van vondsten en documentatie: gemeentelijk archeologisch depot Gorinchem
Avelingen 2, Gorinchem

ArcheoMedia projectnummers: A03-337-R (veldwerk opgraving)
A03-338-K (uitwerking en rapportage)

Afbeelding 2.1: ligging van de onderzoekslocatie (zwarte kader).

                                                                                                                                                  
Met dank aan mevr. D. de Koning-Kastelijn voor het kritisch doornemen van de laatste versie van het rapport.
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3 VOORGAAND ONDERZOEK

Marcel de Koning m.m.v Sietske van der Staak

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het voorgaande onderzoek op de locatie gepresenteerd, met
name het bureauonderzoek en karterend booronderzoek dat in maart 2002 op dezelfde locatie is
uitgevoerd (A02-110-Z) en de in juli 2003 verrichte archeologische begeleiding (A03-205-Y).

3.1           Bureauonderzoek

3.1.1 Geologie

De onderzoekslocatie ligt in het rivierengebied waar door voorlopers van de huidige rivieren
stroomgordels en komgronden zijn gevormd. De stad Gorinchem is gelegen op het punt waar de
Linge-stroomgordel en de huidige Merwede bij elkaar komen.Ten oosten van de onderzoekslocatie ligt
de Linge-stroomgordel (nr. 97 in afbeelding 3.1) en ten zuiden ligt de stroomgordel van de Waal (nr.
174 in afbeelding 3.1). De Linge was actief vanaf circa 160 voor Chr. (2160 BP = voor heden) en is
afgedamd in 1304 (643 BP). De Merwede (de Waal) was actief van 1625 BP tot heden. In de
ondergrond kunnen, naast veen, oever- en komafzettingen van de rivier de Linge (2160-643 BP)
voorkomen. Hierop liggen afzettingen van de huidige Waal. Deze zullen waarschijnlijk bestaan uit
oeverafzettingen (afgezet voor de bedijking in de 12e-13e eeuw) en aan de oppervlakte liggen mogelijk
dijkdoorbraakafzettingen van na de bedijking. Op basis van de geologie kunnen vondsten uit de
ijzertijd, Romeinse tijd (oevers van de Linge) en uit de vroege en late Middeleeuwen (oevers van de
Linge en Waal) worden verwacht.

 

Afbeelding 3.1a, links: uitsnede uit Geologische kaart.       onderzoekslocatie.
Afbeelding 3.1b, rechts: stroomruggen in omgeving Gorinchem. 52: Gorkum-Arkel-stroomrug (6515-5590 jr.
geleden actief); 97: Linge-stroomrug (2160-643 jr. geleden actief); 158: Spijk-stroomrug (2510-2300 jr. geleden
actief); 174: oeverafzettingen van de Waal/Merwede (actief vanaf 1625 jr. geleden). Uitsnede van de
palaeogeografische kaart van de Rijn-Maasdelta van Berendsen en Stouthamer 2001.

174

* 
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3.1.2 Archeologische gegevens/ opgravingen in Gorinchem

De onderzoekslocatie en de oude binnenstad van Gorinchem staan vreemd genoeg niet op de
Archeologische Monumentenkaart (AMK) aangeduid als (deel van) een gebied met een vastgestelde
archeologische waarde.

Wel is er volgens de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland kaart Archeologische
Kenmerken bewoning vanaf de late Middeleeuwen. Gezien de ligging op of zeer dichtbij de
stroomgordel (van de Linge) bestaat er bovendien een gerede kans op bewoning vanaf de ijzertijd (op
basis van vergelijk met geologische kaarten). Op de CHS kaart Archeologische Waarden maakt de
onderzoekslocatie onderdeel uit van de stadskern met een zeer grote trefkans op archeologische
sporen (afbeelding 3.2).

 

Afbeelding 3.2: uitsneden uit de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, regio Alblasserwaard en
Vijfheerenland. De globale ligging van de onderzoekslocatie is op beide uitsneden met een ster aangegeven.
Links: kaart 1a, Archeologische kenmerken.
Legenda: 1= stads- en dorpskern, bewoning vanaf de Middeleeuwen; 2= geulafzettingen/ stroomgordels,
bewoning vanaf bronstijd/ ijzertijd of Romeinse tijd; 3= geulafzettingen/ stroomgordels, bewoning vanaf de
Middeleeuwen; 4=komafzettingen, bewoning vanaf de Middeleeuwen.
Rechts: kaart 1b, Archeologische waarden.
Legenda: 1= stads- of dorpskern, zeer grote trefkans op archeologische sporen; 2= zeer grote trefkans op
archeologische sporen; 3= lage trefkans op archeologische sporen; 4= terrein van hoge archeologische waarde.\

Dankzij de Archeologische Werkgroep Gorinchem (AWG), het gemeentelijk overlegorgaan, dat actief
beleid op gebied van archeologie voert binnen de gemeente, is de afgelopen tien jaar dankzij een
groep enthousiaste vrijwilligers een aantal grote projecten gerealiseerd. Zij leveren een belangrijke
bijdrage aan de opgravingen. Ook de uitwerking van het vele vondstmateriaal zou niet mogelijk zijn
zonder hun inzet. Belangrijk in dit kader is dat de AWG actief een website bijhoudt waarop een
overzicht staat van de tot dusver uitgevoerde opgravingen en waarnemingen en de resultaten van
diverse onderzoeken op uitgebreide schaal raadpleegbaar zijn. Volstaan wordt hier met de
overzichtskaart van de onderzoeken (afbeelding 3.3) en een korte bespreking van de resultaten van
het onderzoek aan de Krijtstraat en aan de Blijenhoek voor zover deze van belang zijn voor het
archeologisch kader van het onderzoek aan de Groenmarkt. Onderstaande teksten zijn merendeels
letterlijk overgenomen van de webstite van de AWG.5

                                               
5 www.archeologiegorinchem.nl.
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Afbeelding 3.3: de opgravingen en waarnemingen in Gorinchem. (bron: website AWG).
= onderzoekslocatie, opgraving aan de Groenmarkt.

In augustus-september 2002 is aan de Krijtstraat , gelegen aan de westzijde van de Grote kerk,
dichtbij de onderzoekslocatie aan de Groenmarkt, door BAAC een grootschalige opgraving uitgevoerd.
Vanwege de grote hoeveelheid vondsten is een groot deel van het vondstmateriaal helaas nog niet
uitgewerkt. Bovendien maakten moderne verstoringen en de grote hoeveelheid sporen de interpretatie
van de opgravingsgegevens erg lastig. De natuurlijke ondergrond van het terrein bestaat uit compacte
grijze klei. De hoogte van het maaiveld voorafgaand aan de ontginning is niet helemaal duidelijk ten
gevolge van latere kuilen en andere verstoringen. Dit maaiveld lijkt af te hellen van 0,00 m NAP in het
noordoosten van het terrein tot 0,50 m –NAP in het zuidoosten en 1,00 m in het zuidwesten. Het
terrein is in de loop van de 13e eeuw ontgonnen. Uit de oudste ophogingslagen is onder meer proto-
steengoed afkomstig dat in het midden of tweede helft van de 13e eeuw gedateerd kan worden. De
historische bronnen lijken erop te wijzen dat het onderzoeksterrein deel uitmaakte van één groot
ontginningsblok dat aan de heerlijkheid toebehoorde. Na een eerste ophogingscampagne is het terrein
bebouwd met kleine huizen. Het oudste niveau bestaat uit een dunne band humeuze klei en ligt op
0,30 m +NAP. De vroegste bewoning vond plaats aan de zijde van de Krijtstraat en dit is tot op heden
de dichtst bebouwde zijde van het terrein gebleven. De oudste gebouwen waren kleine, één-beukige
houten huizen en dateren reeds uit het einde van de 13e eeuw. Een klein gebouw had afmetingen van
minimaal 6,50 m bij 3,50 m. Woonhuizen met dergelijke kleine afmeting zijn niet ongebruikelijk in
vroegstedelijke context, hoewel dit Gorinchemse voorbeeld erg klein is. Een functie als werkplaats is
echter niet uitgesloten. Helaas kon in Gorinchem niet worden vastgesteld of er wellicht sprake was
van meerdere huizen of bijgebouwen op hetzelfde perceel, of dat er toch een verdere opdeling in
kleinere percelen aanwezig is geweest. Op de achterterreinen en naast de huizen lag een groot aantal
kuilen, die gevuld waren met dierlijke mest. Achter één van de huizen werd bovendien een kuil
aangetroffen gevuld met dierenvoer (ingekuild voedsel). In de overige kuilen lag onder andere mest,
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huisvuil en het skelet van een varken. Al deze sporen duiden op een agrarisch karakter van de
nederzetting. Sporen van stallen of bijgebouwen zijn niet aangetroffen, maar kunnen door latere
activiteiten verloren zijn gegaan. Op het erf rond de huizen lagen waterputten, bestaande uit
ingegraven tonnen. Er zijn geen sporen van ambachtelijke activiteiten uit deze periode aangetroffen.
Hoewel de sporen daartoe geen aanleiding geven kunnen enkele vondsten wijzen op een iets hogere
status van de bewoners. Zo is er een ijzeren dolk aangetroffen uit de 14e eeuw. Er zijn enkele
parallellen van dergelijke dolken bekend maar het is niet duidelijk in welk milieu dergelijke voorwerpen
gebruikt werden. Dergelijk wapentuig kan eventueel samen met de aanwezigheid van paarden
(hoefijzers, ruitersporen, paardentuig en een roskam) wijzen op een functie die afwijkt van zuiver
agrarisch gebruik. Het is daarom niet uitgesloten dat de opgegraven kuilen en gebouwen verband
houden met een gebouw van het 14e-eeuwse Hof van Arkel, dat verder naar het zuiden (aan de Hoge
Torenstraat) gestaan moet hebben.

Vanaf het eind van de 14e eeuw hebben we zekerheid dat de brede percelering vastligt. Van het
meest noordelijke perceel (perceel 1) is alleen de rand opgegraven. Het gaat hier om een stenen huis
uit de 15e eeuw. Het gaat om een groot gebouw van 16 à 17 m lang en 8,5 m breed. Het gebouw, dat
in de 15e eeuw is neergezet, kan in verband worden gebracht met de Grote (Latijnse) School
waarvan al in de eerste helft van de 15e eeuw sprake is. Op het achterterrein lag een grote ommuurde
hof, met er omheen een zuilengalerij. Ten zuiden van het hoofdgebouw lag een smalle strook waarop
enkele bijgebouwtjes stonden. Uit een historische vermelding uit 1533 blijkt dat hier onder meer een
keuken gelegen moet hebben. De vondst van een beerput wijst verder op de aanwezigheid van een
secreet. De put heeft tussen de 15e en het begin van de 17e eeuw gefunctioneerd. Opvallend is het
grote aantal vondsten uit de put dat in verband gebracht kan worden met de functie als Latijnse
School en de aanwezigheid van kinderen. Stukken perkament, een boekband, griffels een plak en veel
speelgoed zijn hier voorbeelden van. Helaas is weinig bekend over de verdere indeling en gebruik van
het complex. Wel zijn verspreid over het terrein, met name in de verstoorde bovengrond schrijfstiften
en rekenpenningen gevonden. Ook deze zouden in verband gebracht kunnen worden met het
onderwijs op deze plek. De onderwijsfunctie is hier op het terrein in ieder geval vanaf het begin van de
15e eeuw aanwezig. Rond 1600 wordt de school omgevormd tot Latijnse School en tot voor zeer kort
is de schoolfunctie op deze plek gehandhaafd gebleven. De hof met zuilengalerij lijkt zeer bijzonder te
zijn.

Ook op perceel 3 wordt een stenen gebouw neergezet. Van de oudste fase, die dateert uit het eind
van de 14e eeuw, is weinig bewaard gebleven. Aan het begin van de 15e eeuw wordt aan de Krijtstraat
een groot, zwaar gefundeerd gebouw neergezet van 15 bij 7,5 m. Het was deels onderkelderd met
een half verdiepte kelder. Hierboven lag een opkamer. Zowel in de kelder als op de niet onderkelderde
begane grond lag een vloer van baksteen, gelegd in keperverband. In de loop van de 15e, 16e en 17e

eeuw groeit dit gebouw door allerlei toevoegingen uit tot een groot gebouwencomplex. Hoewel daar
geen opgraving heeft plaatsgevonden, is het niet uitgesloten dat het complex zich verder naar het
zuiden heeft voortgezet. Het is zelfs niet uitgesloten dat daar de hoofdbebouwing gezocht moet
worden. Het grote complex kan in verband gebracht worden met het Huis van Arkel  of Kervelingen,
dat nog in 1593 wordt vermeld. Voor zover het is opgegraven bestond het complex uit een grote
vleugel parallel aan de Krijtstraat met daar achter twee dwarsvleugels. Tegen de grote vleugel lag een
ronde constructie, die mogelijk iets met een trap te maken had en een gang. Op het achterterrein was
een soort binnenplaats gecreëerd en lag vermoedelijk een grote tuin. Verder lag er een waterput en
waren er enkele beerputten aanwezig waarboven secreten hebben gestaan. De vullingen van enkele
beerputten kunnen in verband worden gebracht met de bewoners uit het eind van de 16e en de 17e

eeuw. Het gaat onder meer om een grote put gevuld met een grote hoeveelheid glas en ander
tafelgerei. Deze lag in de nabijheid van de grote vleugel, waarin dan ook vermoedelijk een
representatieve ruimte (zaal) moet zijn gesitueerd. Dergelijke vondsten wijzen erop dat het complex in
ieder geval in de 17e eeuw vooraanstaande bewoners moet hebben gehad. Uit historische bronnen
kan worden opgemaakt dat het complex toen verdeeld was in kleinere eenheden. Helaas zijn uit de
vroegere (15e-eeuwse) periode van het complex geen gesloten vondstcomplexen aangetroffen. Wel
zijn enkele vondsten bekend, die wijzen op bewoners met hoge status. Een veelzeggende vondst is
een schildje van een tin-loodlegering met daarop het wapen van de Van Arkels.



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

9

Een andere grootschalig onderzoek in Gorinchem dat voor de opgraving aan de Groenmarkt
belangrijk kan zijn is de Blijenhoek , dat in de periode van april tot mei 1996 voor een groot deel is
onderzocht. De voormalige parkeerplaats Blijenhoek, achter de Gasthuisstraat, was eens een
huizenblok met een specifiek karakter. Misschien is het beter om zelfs te spreken van een kleine wijk.
Voor zover op dit moment is na te gaan, was het terrein met een afmeting van 50 bij 50 meter in het
begin van deze eeuw verdeeld in niet minder dan 25 kadastrale kavels. Omsloten door de huizen lag
een hofje, dat in de volksmond het Kraaienhofje heette. De gevonden funderingsresten in de bovenste
lagen dateren uit de 16e eeuw, maar mogelijk zitten er ook oudere muren tussen. De datering van de
muren vormt nog een probleem, daar er regelmatig gebruik gemaakt werd van oude baksteen voor
verbouwingen of zelfs voor de aanleg van nieuwe fundamenten of muren. Het spreekt voor zich, dat
men met het formaat van de bakstenen als dateringsmiddel voorzichtig moet omspringen. De vroegste
resten die gevonden werden dateren uit de 14e en 15e eeuw. Het betreft de funderingen van de
zijmuren van gedeeltelijk bakstenen huizen. Deze resten werden op ongeveer 1,5 meter onder het
huidige straatniveau aangetroffen. De Blijenhoek was in deze periode nog niet zo dichtbebouwd als in
de 16e en 17e eeuw. Tussen de huizen waren open plekken, die gebruikt werden als erf. Tegen de
huizen stonden schuurtjes en stallen, die gemaakt waren van schotten van vlechtwerk, zgn. horden,
met een simpel afdak van hout. In deze stallen stond wat vee, een enkel varken voor de slacht en hier
en daar een paard als rij- of lastdier. Op het erf werden kuilen gegraven waar de mest, afkomstig van
deze dieren, in werd geworpen. De huizen hadden een houten voorgevel. Het dak was bedekt met
leisteen of daktegels. Van beide zijn resten gevonden in de vullingen van de mestkuilen en de
ophogingslagen, die rondom de huizen lagen. Behalve met huisafval, plaggen en mest is het terrein
van de Blijenhoek, vooral in de vroegste periode, regelmatig opgehoogd met pakketten rivierklei, die
waarschijnlijk wel uit de buurt, maar van buiten de stadsmuren afkomstig was. De ophogingslagen
tussen de huizen bevatten huisafval. De meeste leerresten die tijdens de opgraving gevonden zijn
komen uit deze oudste lagen. Soms werd een hele schoen gevonden, maar ook resten van een buidel
en zelfs een groot fragment van een kledingstuk. Botten en schelpen geven aanwijzing voor het
laatmiddeleeuws dieet. Er zaten zoutwatermosselen en cardiumschelpen (kokkels) in de ophoging.
Deze soorten komen van de kust en zijn aangevoerd over de Merwede. Ook leisteen en
aardewerkimporten, zoals het Duitse steengoed, zullen per schip naar de stad zijn getransporteerd.
De ligging van de stad aan de verbinding van de Linge met de Merwede geeft eigenlijk al de
strategische handelspositie aan. De gevonden importen onderstrepen duidelijk het belang van
Gorinchem als handelsstad.
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3.1.3        Historische bronnen

Gorinchem zou rond 1000 na Chr. ontstaan zijn toen vissers en boeren een kleine nederzetting
stichtten nabij de monding van de Linge in de Merwede. De oudste vondsten en sporen gaan echter
pas terug tot in de 13e eeuw. Het suffix –heem in de naam Gorinchem zou kunnen duiden op een
oudere 9e/10e-eeuwse oorsprong van de nederzetting. De ontwikkeling van Gorinchem als stad begon
in de 13e eeuw (de oudste vermelding dateert uit 1224, maar pas in 1382 is er sprake van de eerste
stadsrechten). In de tweede helft van de 13e eeuw kwam de tot dan toe voornamelijk agrarische
nederzetting (maar de bewoners hielden zich ook bezig met visserij en handel) in handen van de
machtige adellijke familie van Arkel. De Van Arkels kwamen uit het gebied rondom Leerdam, waar zij
als leenmannen van de bisschop van Utrecht een sterke machtspositie hadden opgebouwd. De
strategische ligging aan de monding van de Linge in de Merwede op de grens van Holland en Gelre,
deed Jan II van Arkel waarschijnlijk besluiten op de oostelijke oever van de Linge een burcht te
bouwen. Vanaf het moment dat Jan van Arkel zijn burcht opdroeg aan Floris V (1290), wordt het
stadje een Hollands leen. Als in 1412 een eind komt aan de macht van de van Arkels, na de elf jaar
durende Arkelse Oorlog, wordt het symbool van hun macht, de burcht aan de Linge door Willem VI
afgebroken en wordt een nieuw kasteel binnen de stad gebouwd. De heren van Arkel hadden voor de
stichting van hun kasteel met daarbij een handels- en havenwijk een plek met een gunstige ligging
uitgekozen. Gorinchem ligt strategisch op de grens van Holland en Gelre daar waar de Linge in de
Merwede uitmondt. In 1417 ging Gorinchem definitief bij Holland horen en groeide het uit tot een flinke
handelsstad. De stadsmuren uit de 14e eeuw waren in de 16e eeuw aan vervanging toe. Er werd een
nieuwe vestingwal met bastions gebouwd (afbeelding 3.4). Deze omwalling is vrijwel behouden
gebleven. Van de vier stadspoorten is nog slechts één poort bewaard gebleven.

In de 18e eeuw was er een teruggang in de welvarendheid van Gorinchem. De Franse overheersing
trok zich in deze vestingstad terug en gaf zich na drie maanden pas over. De stad was toen echter al
zwaar beschadigd. De opkomst van industrie en scheepvaart zorgde weer voor een opbloei in de
welvaart van de stad. De stad bleef groeien en in de 20e eeuw werd het zelfs noodzakelijk buiten de
stadsmuren te bouwen. Aanvankelijk breidde de stad zich naar het noordwesten uit, en vanaf de jaren
'70 van de 20e eeuw groeide de stad verder in oostelijke richting.

      

Afbeelding 3.4: stadsplattegrond van
Jacob van Deventer uit circa 1560. Voor
uitsneden: zie afbeelding 3.5.
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Aan de straat waaraan de onderzoekslocatie ligt, was ook de Grote Kerk (of St. Janskerk) gelegen. De
kerk werd gesticht door heer Jan van Arkel en gewijd in 1263. Wanneer met de bouw van de kerk
werd begonnen, is onbekend.6

De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, deel De Alblasserwaard, van Van
Groningen uit 1992 geeft nauwkeurige informatie over de huidige monumentale bebouwing. Het artikel
Van een oud gasthuis tot ’t nieuwe gasthuis van Busch uit 1979 geeft enige informatie over de
laatmiddeleeuwse situatie. Het boekje Het Verzorgingshuis voor bejaarden ‘Groenmarkt’ is met name
interessant vanwege de meer recente ontwikkelingen. Vanaf 1331 zijn historische bronnen bekend
over het Elisabeth Gasthuis dat gevestigd was tussen de Groenmarkt en de Gasthuisstraat, waar de
laatstgenoemde straat haar naam aan dankt. Het gasthuis zou door één van heren van Arkel gesticht
zijn, vermoedelijk al vóór 1300. Dit kan echter niet geverifieerd worden. Een gasthuis was een
liefdadigheidsinstelling of gebouw van sociale zorg voor opname en verpleging van zieken, maar ook
werden er onvermogende oudere mannen en vrouwen opgevangen. Later werd het gasthuis ook
gebruikt om arme vreemdelingen enkele dagen onder te brengen. Het Gasthuis was een complex van
verschillende gebouwen. Hiertoe behoorden een gebouw dat diende voor de verpleging van zieken,
een eigen kapel (met een kapelaan), een paar kleine huizen en een boerderij. De boerderij voorzag
het gasthuis en de armen van de stad van landbouw- en zuivelproducten. Over het hele complex liep
de Gasthuissteeg, een lange gang van de Gasthuisstraat naar de kerk (de steeg heet tegenwoordig
de Gasthuisgang). Het complex strekte zich uit aan weerzijden van de Gasthuissteeg.

In 1599 werd het Gasthuis op de locatie aan de Gasthuisstraat buiten gebruik gesteld en overgebracht
naar het Begijnhof, een vrijgekomen terrein aan de Haarstraat. In 1604 werden verschillende
gebouwen aan de Gasthuisstraat afgebroken of verbouwd tot woningen. Op de onderzoekslocatie
kwamen vermoedelijk nieuwe woonhuizen. Het Gasthuispoortje dat toegang verschaft tot de
Gasthuissteeg is bewaard gebleven. Dit poortje dateert uit het begin van de 16e eeuw en is
opgetrokken uit rode baksteen. Restanten van muurwerk en van de vroeg 15e-eeuwse kap van de
kapel bestaan nog steeds in de panden aan de Gasthuisstraat 47-49.7 Op oude stadsplattegronden uit
de 17e en 18e eeuw staan op de onderzoekslocatie huizen met tuinen afgebeeld (zie afbeelding 3.6).
In de tuinen en op de achtererven lagen vaak beerputten en vonden ambachtelijke activiteiten plaats.
Omstreeks het midden van de 18e eeuw ontstond het grote herenhuis aan de Groenmarkt 8 door de
samentrekking en verbouwing van oudere huizen (oorspronkelijk uit het midden van de 16e eeuw en
de 17e eeuw). Het royale woonhuis was vanaf 1811 van de familie Rom; in 1855 werd het pand
gekocht door de oud-burgemeester van Gorinchem, dhr. W.A. Viruly Verbruggen. In 1865 verliet Viruly
Verbruggen Gorinchem. In deze tijd zocht het bestuur van het Oude-Vrouwenhuis, waarschijnlijk
vanwege de gebreken en bouwvalligheid van het toenmalige gebouw, juist naar een nieuwe locatie
voor het tehuis. Het Oude-Vrouwenhuis was in 1604 aan de Haarstraat op initiatief van het
stadsbestuur gesticht (ingebruikname 1606). Het Oude-Vrouwenhuis stond toen naast het eerder
genoemde Gasthuis – dat immers naar de Haarstraat was verhuisd! Het tehuis was bestemd voor
oudere vrouwen (minimumleeftijd 55). Na hun dood vervielen hun ingebrachte goederen aan het
tehuis. In 1865 verhuisde het Oude-Vrouwenhuis naar het pand Groenmarkt 8, waarna het nog vele
malen aan verbouwing en uitbreiding onderhevig was en ook enkele naastgelegen panden in gebruik
werden genomen. In 1920 werd een winkelpand met woning aan Achter de Kerk 1/2 aangekocht en bij
het tehuis betrokken. Vanaf de ingebruikneming van dit aangrenzende pand in 1930 bood het complex
ook huisvesting aan bejaarde heren. Tot 1976 zijn de verschillende panden in gebruik geweest als
achtereenvolgens Oude-Vrouwenhuis en Verzorgingshuis. In de daaropvolgende jaren is het deels
gesloopt en deels behouden gebleven en opgeknapt. De centrale entree van het gebouw en de
regentenkamer met de antieke schouw zijn gerestaureerd. De twee panden aan de linkerzijde zijn
gesloopt en hiervoor is nieuwbouw met vier bouwlagen in de plaats gekomen. In 1979 werd dit nieuwe
verzorgingshuis voor bejaarden ("Verzorgingshuis Groenmarkt") officieel geopend.8 De bebouwing van
het complex Verzorgingshuis Groenmarkt (tussen Groenmarkt en Gasthuisstraat) werd op 2 en 3 juli
2003 gesloopt.

                                               
6 In december 1844 werd de bouwvallige Grote Kerk afgebroken. Alleen de toren van de kerk bleef behouden. Op
de plaats van de kerk werd in 1845 een nieuwe N.H. kerk gebouwd.
7 Van Groningen 1992.
8 Busch 1979.
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3.1.4 Oude kaarten

Op verschillende oude kaarten is de ligging van de onderzoekslocatie, ten noorden van de Grote Kerk
en ten oosten van de Gasthuissteeg, goed te zien. Opvallend is dat op de kaarten van Van Deventer
(afbeelding 3.5) het Gasthuis, dat in die periode op de locatie aanwezig was, niet is afgebeeld, terwijl
Van Deventer andere "belangrijke" gebouwen, zoals de Grote Kerk, wel markeert door middel van
blauwe daken. Op de kaarten zijn ook twee andere liefdadige instellingen niet apart aangegeven.Op
het minuutplan is op de onderzoekslocatie een open plek te zien, terwijl op de netkaart een straat of
steeg op de locatie te zien is.

 

Afbeelding 3.5: uitsneden uit de stadsplattegronden van Jacob van Deventer uit circa 1560.
Links: minuutplan. Rechts: netkaart.          =onderzoekslocatie.

Afbeelding 3.6a: de stadsplattegrond van Blaeu uit 1652
(uit Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht, herdruk 1980).
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Afbeelding 3.6b: uitsnede van de stadsplattegrond van Blaeu uit 1652.         = ligging onderzoekslocatie.

Op de kaart van Blaeu uit het midden van de 17e eeuw is te zien dat de onderzoekslocatie tegenover
de kerk in die tijd bebouwd was met woonhuizen met tuinen (afbeelding 3.6).

Op de kadastrale kaart van 1821 is te zien dat op de locatie in die periode enkele woonhuizen waren
gevestigd, waaronder het grote pand waarin vanaf 1865 het Oude-Vrouwenhuis gevestigd zou worden
(afbeelding 3.7).

Afbeelding 3.7: uitsnede uit de kadastrale kaart van 1821.      = onderzoekslocatie.
Bron: www.dewoonomgeving.nl.

Kapel
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Op de kadastrale kaart, die halverwege de 20e eeuw is vervaardigd, is te zien dat de situatie in meer
dan honderd jaar weinig veranderd is. Het Oude-Vrouwenhuis is nog steeds gevestigd in enkele
woonhuizen die dezelfde plattegrond hebben als honderd jaar eerder, toen het nog niet in gebruik was
als Oude-Vrouwenhuis (afbeelding 3.8).

Afbeelding 3.8: detail kadastrale kaart Gorinchem 1952 met daarop aangegeven
de geplande positie van de werkputten (vgl. afb. 3.13; bron: Het Verzorgingshuis voor bejaarden ‘Groenmarkt’).

Sedert 1865 is het Oude Vrouwenhuis gevestigd in een statig dubbel herenhuis aan de Groenmarkt. In
1930 vond uitbreiding plaats met het huis aan de linkerzijde. Dat pand en het naastgelegen huis
moesten in 1977 plaatsmaken voor de nieuwbouw Verzorgingshuis voor bejaarden ‘Groenmarkt’. Ook
de achter het pand Groenmarkt 8 (het dubbele herenhuis) werd hierbij vervangen door nieuwbouw.
Thans worden door de nieuwbouw van het kantoor van woningbouwvereniging Bouwen en Bewaren,
(thans Palissade), die grotendeels ter plaatse van de nieuwbouw uit 1977-78 gerealiseerd is, de
ontwikkelingen op de onderzoekslocatie afgesloten.

Afbeelding 3.9: de twee linker huizen moesten
plaatsmaken voor de nieuwbouw in 1977, vergelijk

afbeelding 3.10 (bron: Het Verzorgingshuis voor
bejaarden ‘Groenmarkt’).

Afbeelding 3.10: de nieuwbouw uit 1977-78 ter plaatse
van de onderzoekslocatie (bron: Het Verzorgingshuis

voor bejaarden ‘Groenmarkt’).
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Afbeelding 3. 11: de nieuwbouw uit 1977-78 ter plaatse
van de onderzoekslocatie, gezien vanaf de

binnenplaats (bron: Het Verzorgingshuis
voor bejaarden ‘Groenmarkt’).

Afbeelding 3. 12: beganegrondplan van de nieuwbouw
uit 1977-78 ter plaatse van de onderzoekslocatie. De

bebouwing van het dubbele herenhuis (met ontvangst,
eetkamer en het kantoor van de directrice) bleven

gespaard. Ook in het huidige nieuwbouwplan is het
herenhuis gehandhaafd. (bron: Het Verzorgingshuis

voor bejaarden ‘Groenmarkt’).

3.2           Inventariserend veldonderzoek met boringen9

In maart 2002 zijn verspreid over de locatie twaalf boringen gezet, waarvan drie binnen het af te
breken pand en één ter plaatse van de toekomstige liftschacht. De bovengrond bleek verstoord. De
onverstoorde ondergrond, bestaande uit Afzettingen van Tiel (kleilagen, soms zandig) werd vanaf
180 cm –mv aangetroffen. Archeologische indicatoren (aardewerk, baksteen, dierlijk botmateriaal,
houtskool, leer, granen, leisteen) werden over de gehele onderzoekslocatie aangetroffen. Op basis
van deze resultaten werd een hoge verwachting op waardevolle archeologische resten voor deze
locatie vastgesteld en werden archeologische begeleiding bij de sloop en vervolgonderzoek
aanbevolen.

3.3           Archeologische begeleiding10

Op 2 en 3 juli 2003 werd de bestaande bebouwing aan de Groenmarkt 8 gesloopt om plaats te maken
voor de nieuwbouw (afbeelding 3.9). Tijdens de sloopwerkzaamheden is een archeologische
begeleiding uitgevoerd. Het originele plan was een vlak aan te leggen om de mate van verstoring vast
te stellen. Dit plan is door overmatig oppervlaktewater en de aanwezigheid van heipalen in overleg
met de gemeentelijk archeoloog P. Floore veranderd in het beperkt verdiepen van het vlak op enkele
locaties. Op deze manier konden onmiddellijk de diepte van de verstoringen bepaald worden en in de
profielen bekeken worden hoe de verstoorde lagen zich verhielden ten opzichte van de ongeroerde

                                               
9 ArcheoMedia projectnr. A02-110-Z. Rapportage: Nicholson 2002.
10 ArcheoMedia projectnr. A03-205-Y. Rapportage: Kaptijn 2003.

gosthu îs-.troo t 

9ro:en markt 
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lagen. Op deze manier zijn zes sleuven getrokken, één haaks op de Groenmarkt en de rest op het
achterterrein a.h.w. evenwijdig aan de Groenmarkt. Vrijwel direct werd duidelijk dat op de onderzochte
plaatsen de bodem reeds flink verstoord was. Het puin bestond onder andere uit bakstenen met
afmetingen die wijzen op een datering in de 17e tot 19e eeuw. Enkele lagen bestonden uit
ophogingsmateriaal d.w.z. oud stadsafval en riet- en mestpaketten. Deze lagen zijn als
ophogingmateriaal geïnterpreteerd. Direct onder deze lagen bevonden zich op 0,35 m +NAP nog
intacte bakstenen funderingen. Deze funderingen zijn opgebouwd uit kloostermoppen (ca. 31x15x7
cm). Gezien het vondstmateriaal naast deze funderingen en het feit dat kloostermoppen met enig
voorbehoud in de 14e eeuw gedateerd kunnen worden, hebben we hier waarschijnlijk te maken met
een zeer vroege fase van het planmatig aangelegde Gorinchem. Naast funderingen werden in
verschillende opgravingssleuven, op ongeveer dezelfde diepte ook een beerkelder, een restant van
een tonputje en een beerkuil aangetroffen. In sleuf 1 is tegen de achterkant van de onderzoekslocatie
een beerkelder gevonden. Deze beerkelder is overkapt door een tongewelf, opgebouwd uit bakstenen
met een afmeting van 30x15x7/8 cm. Aan de bovenkant van het tongewelf is een fragment van een
steengoed kruikje gevonden, dat gedateerd kan worden in de 14e/15e eeuw. De beer is bemonsterd en
bevatte houtskool, steenkool, smeltslak, baksteen, noten, pissebedden, graan, zaden en een
vissenschub. Op deze beerkelder is een achtergevel van een huis gezet (met voorgevel aan de
Gasthuissteeg). Dit was een gevaarlijke situatie gezien het tongewelf gedeeltelijk is weggebroken,
waardoor deze beerkelder maar gedeeltelijk onderzocht kon worden. Op het oppervlak van sleuf 1 is
een grijsbakkend aardewerkfragment met een langwerpig voetje aangetroffen. Deze scherf kan ook in
de 14e/15e eeuw gedateerd worden. In sleuf 2 zijn geen duidelijke structuren aangetroffen. Wel kon
een puinspoor dat over de lengte van de hele sleuf liep opgetekend worden. Van het oppervlak van de
gehele sleuf zijn vondsten verzameld. Hierin bevinden zich twee botten. Het aangetroffen aardewerk
bestaat uit steengoed en grijsbakkend aardewerk, dat in de 14e/15e eeuw gedateerd kan worden.
Daarnaast is de onderkant van een roodbakkend spaarpotje gevonden. Aan de hand van vergelijking
met exemplaren van elders kan deze spaarpot gedateerd worden tussen 1425 en 1550. Daarnaast
zijn drie fragmenten roodbakkend geglazuurd aardewerk gevonden. In sleuf 3 is een noord-zuid
lopend muurfragment aangetroffen over de gehele breedte van de sleuf. De bakstenen hebben het
formaat van kloostermoppen, namelijk 30x15x6,5 cm. Dit formaat kan gedateerd worden in de 14e

eeuw. In sleuf 4 is in het westelijke deel een beerkuil aangetroffen. Hieruit kwam aardewerk dat over
het algemeen gedateerd wordt in de 14e en 15e eeuw. Er is een flink aantal grijsbakkende scherven.
Ook steengoed is goed vertegenwoordigd, o.a. met Siegburg en Langerwehe. Roodbakkende
scherven bestaan o.a. uit één scherf met slibdecoratie en glazuur met een datering van 1420 tot 1460.
Ook fragmenten van een olielampje en kannetje zijn in roodbakkend aardewerk aangetroffen. In sleuf
5 werd in het westen een tonputje van houten latjes —door vlechtwerk bijeengehouden— gevonden.
Op de bodem van dit putje bevonden zich enkele vondsten, die globaal in de 18e eeuw gedateerd
kunnen worden. De bodem van dit putje bevond zich op 0,55 m –NAP. De metalen vondsten van de
bodem van dit putje bestaan uit een pin, een nagel, twee scharnierfragmenten en één compleet
scharnier. Daarnaast is een metalen mechaniek met radertjes aangetroffen. De functie hiervan is
onbekend. Ook werd hier een zool van een kinderschoentje gevonden. Verder werd steenkool,
pleister, tegel, leisteen en bot (waaronder ook vogelbotjes) aangetroffen. Daarnaast is roodbakkend
aardewerk uit de 14e-16e eeuw gevonden (pootje van een grape en een bodem) en een steengoed oor
met blauwe versiering en glazuur uit de 17e tot 19e eeuw. Van de vulling van het tonputje is een
monster genomen. Hierin zijn kleine fragmenten houtskool, steenkool, baksteen, pleister,
mosselschalen, schelpen, visschubben, glas, hazelnoot, botresten van een schaap en een tandje
gevonden. In sleuf 6 is een fragment van een muur gevonden. De bakstenen hiervan hebben de
afmetingen 29x15x7 cm. Nabij de muur is een fragment steengoed aangetroffen daterend in de
14e/15e eeuw. Tevens is waargenomen dat de funderingen van de nog aanwezige belendende panden
bestaan uit bakstenen van kloostermopformaat. Boven de beerkelder bijvoorbeeld is het muurwerk
aangestreken maar bestaat tot zeker manshoogte uit dit formaat bakstenen. Ook de funderingen van
het Oude Vrouwenhuis tonen dit formaat. De opbouw zelf bestaat evenwel uit ‘jongere’ bakstenen.
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Afbeelding 3.13: ligging van de onderzoekslocatie Groenmarkt met de werkputten
en de belangrijkste resultaten van de archeologische begeleiding.
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De archeologische begeleiding heeft aangetoond dat in de ondergrond archeologische resten uit de
14e tot de 19e eeuw in situ bewaard waren gebleven. De bovenlaag was gemiddeld tot circa
0,5 m NAP verstoord. Daaronder bevonden zich resten uit de 17e-18e eeuw maar ook uit de 14e-15e

eeuw. Muurresten en beerputten zijn aangetroffen. De hoeveelheid en conserveringskwaliteit van de
vondsten deed vermoeden dat zich ook in de nog niet onderzochte delen van de onderzoekslocatie
archeologische resten zouden bevinden. Tijdens de begeleiding bleek dat het muurwerk uit de
Middeleeuwen (op de plaats waar tijdens de opgraving werkput 1 is aangelegd) gespaard is gebleven
en in goede staat verkeert, ondanks dat er nogal wat heipalen doorheen geslagen zijn.

3.4           Archeologische verwachting

De onderzoekslocatie bevindt zich binnen de laatmiddeleeuwse stadskern van Gorinchem. De locatie
maakt vreemd genoeg niet deel uit van een gebied met een vastgestelde AMK-waarde. Hoewel de
IKAW voor de onderzoekslocatie een lage trefkans geeft, verwacht de CHS dat er een zeer grote kans
op archeologische sporen is (zie afbeelding 3.3).

De archeologische verwachting is gebaseerd op de bekende geologische, archeologische, historische
en historisch-geografische gegevens en de resultaten van de voorgaande onderzoeken
(booronderzoek en de archeologische begeleiding) op de locatie. Op basis van de genoemde
gegevens gold voor de onderzoekslocatie een hoge verwachting voor sporen en vondsten uit de late
Middeleeuwen. Meer specifiek werden resten verwacht van:
- mogelijk de oudste pre-stedelijke bewoning (13e eeuw of vroeger?);
- het 14e- t/m 16e-eeuwse Gasthuiscomplex;
- de 17e-eeuwse woonhuizen met erven/ tuinen (beerputten) op de locatie.
De sporen die verwacht werden betreffen (een opeenstapeling van) bakstenen en houten funderingen,
antropogene lagen, afval- en ophogingslagen, afvalkuilen en beerputten. Een deel van de sporen is
plaatselijk verloren gegaan door de heipalen bij de nieuwbouw in 1979, maar naar verwachting zullen
de sporen tussen de heipalen nog intact zijn. Gezien de kleiige samenstelling van de bodem werden
behalve de gebruikelijke vondstcategorieën (aardewerk, bot, natuur- en baksteen) ook metaal en
vondsten van organische aard (leer, hout) verwacht.

Afbeelding 3.14: de onderzoekslocatie voorafgaand aan
het veldonderzoek, gezien richting de Groenmarkt.
Duidelijk zichtbaar is dat de ruimte voor werkput 2
beperkt was in verband met dreiging van verzakkingen
en stutten van de belendende oude bebouwing.
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4 DOEL EN OPZET OPGRAVING 

Marcel de Koning

4.1           Doel van het onderzoek

Het doel van opgraven is het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van
vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming van het
verleden. In het Programma van eisen (PvE) zijn de volgende vragen geformuleerd waar middels het
onderzoek een antwoord op gezocht diende te worden:

1. Zijn op het terrein (post)middeleeuwse (of oudere) grondsporen of constructies aanwezig, en zo
ja, wat is hun aard, omvang, diepte en datering/ fasering?

2. In hoeveel niveaus zijn grondsporen aanwezig en wat is de verticale spreiding van de
bewoningsresten?

3. Wat is de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats?
4. Is er een verschil tussen het binnenterrein en de bebouwing aan de straatzijde (diachrone

ontwikkelingen)?
5. Wat was de oriëntatie van de bebouwing en is het mogelijk uitspraken te doen over de ruimtelijke

indeling van het perceel?
6. In hoeverre is er sprake van secundair gebruik van bouwmaterialen op de vindplaats en de directe

omgeving (belendende bebouwing) en is dit hergebruikt materiaal van de vindplaats afkomstig?
7. Is het mogelijk om op grond van de gevonden materiële cultuur uitspraken te doen over de

welstand en leefomstandigheden van de gebruikers/ bewoners van het terrein in het verleden?
8. Kan op grond van het ecologisch onderzoek een reconstructie gemaakt worden van de natuurlijke

omgeving vóór de ontwikkeling van de stad en tijdens het bestaan van de stad in de
Middeleeuwen?

9. Is er in de eerste eeuwen van het bestaan van Gorinchem een ander gebruik van de ruimte
binnen de stad als later? (tijdens eerder onderzoek zijn er aanwijzingen gevonden voor open
erven rondom geïsoleerde bebouwing met een sterk agrarisch karakter).

10. Is op basis van het onderzoek een wijziging van, dan wel aanbeveling voor de archeologische
verwachtingskaart van Gorinchem voor dit gebied vereist?
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4.2           Onderzoeksopzet en methoden veldwerk

Het onderzoek is uitgevoerd conform de hiervoor geldende normen en richtlijnen. Deze zijn:
- De specificaties van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 2.0 uit 2001).
- Het Programma van Eisen (Floore 2003), waarin onder andere de onderzoeksvraagstellingen en

de te volgen methoden van opgraven staan beschreven.
Verder was er intensief mondeling en schriftelijk overleg met drs. P.M. Floore en met drs. R. H. P.
Proos, in die gevallen waar aanpassingen aan de operationalisering van het onderzoek nodig of
gewenst bleken te zijn. Tevens was er een nauwe samenwerking met de Archeologische Werkgroep
Gorinchem (AWG), die reeds meerdere, meest kleinere onderzoeken (opgravingen en waarnemingen)
in de binnenstad van Gorinchem heeft uitgevoerd. Ook zijn de resultaten van het onderzoek aan de
Groenmarkt vergeleken met die van de andere omvangrijke opgraving aan de nabijgelegen Krijtstraat.

Het veldwerk aan de Groenmarkt startte op 18 augustus 2003 en is afgerond op 9 september 2003.
De wetenschappelijke leiding was in handen van Marcel de Koning. De dagelijkse projectleiding voor
het veldwerk lag bij Robert Hoegen. Verder werkten mee Eva Kaptijn, Oscar Holthausen, Reynoud
Engelse, Luitzen Nijdam, Etienne Noels, Guus Besuijen, Nico van der Feest, Borre Nieland, Karel-Jan
Kerckhaert, Pieter Zijderveld en Leo de Vlaming, plus de AWG/AWN-leden Menno Mulder, Toos
Busch en Margriet Tump.

Tijdens de opgravingswerkzaamheden is in de opgravingsputten de verstoorde bovengrond machinaal
verwijderd tot op de bovenzijde van de onverstoorde archeologische resten, waarna de werkputten in
lagen verdiept werden en vlakken aangelegd werden. De archeologische resten zijn op elk aldus
verkregen vlak handmatig vrijgelegd en na documentatie geborgen. Alle vondsten zijn verzameld en
gedocumenteerd. Vóór en tijdens de aanleg en gedurende het afwerken van ieder vlak is tevens
metaaldetectie uitgevoerd. Archeologische sporen zijn getekend, gefotografeerd en beschreven. Een
selectie van de sporen is gecoupeerd om de gewenste gegevens te verzamelen.11 Van
belangwekkende en/of kansrijke sporen en lagen zijn monsters genomen voor ecologisch onderzoek.
Het veldonderzoek kende de nodige beperkingen. Door specifieke veldomstandigheden is er, in
overleg met het bevoegd gezag, in een aantal gevallen een aanpassing aan de voorgestelde
werkwijze toegepast. In het PvE werd gesteld dat twee werkputten van respectievelijk 28 bij 8 m
(werkput 1) en 12 bij 13 m (werkput 2) tot minimaal een diepte van 3 m –mv —afhankelijk van de
grondwaterstand— uitgegraven dienden te worden, of dieper indien ongestoorde ondergrond nog niet
bereikt zou zijn. Beide werkputten zijn in het veld echter kleiner gemaakt dan gepland. Dit is gebeurd
aangezien de nabijheid van omliggende gebouwen een gevaar op verzakkingen teweeg kon brengen.
De werkputten zijn met inachtneming van de terreinindeling en de veiligheidseisen zoveel mogelijk op
de plaats van de uiteindelijke bouwputten aangelegd. De afmetingen van werkput 1 bedragen
21,2 bij 6,1 m. Werkput 2 is in twee secties opgegraven met afmetingen van 4,0 bij 2,2 m (sectie 1) en
4,4 bij 1,75 m (afbeelding 4.1).

                                               
11 Met name in het noordelijke deel van werkput 1 is een aantal kuilen en overige sporen gecoupeerd om de aard
en de verticale begrenzing vast te stellen. Het merendeel bleek echter van geringe omvang en betekenis.
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Afbeelding 4.1: ligging van de werkputten en de verschillende secties.
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In werkput 1 bevonden zich nog veel heipalen van de gesloopte bebouwing, die in veel gevallen door
de aangetroffen structuren bleken te zijn geslagen. De heipalen hebben weliswaar schade aangericht,
maar dit was toch redelijk beperkt en zeer plaatselijk. De aangetroffen bewoningslagen waren nog
nagenoeg intact.

Om risico’s van grondverschuivingen en schade aan aanpandige bebouwing te voorkomen is er
verder ook voor gekozen de werkputten in secties op te graven. Deze secties werden vervolgens met
grond opgevuld zodra een sectie was afgewerkt om aldus zo min mogelijk diep gegraven werkputten
open te hebben liggen. Door de vele heipalen en het dreigende instortings- en verzakkingsgevaar was
het onmogelijk de werkput in zijn geheel te verdiepen. Werkput 1 is in vijf secties en werkput 2 in twee
secties verdiept. In sectie 2 van werkput 2 zijn verder slechts twee in plaats van het voorgeschreven
minimum aantal van drie vlakken aangelegd. In een aantal gevallen konden vanwege
instortingsgevaar de profielen van de begrenzingen van de werkputten niet gedocumenteerd worden.

Afbeelding 4.2: locatie werkput 1 (zuiddeel) voor
aanvang van de opgraving.

Terrein gezien richting het oosten.

Afbeelding 4.3: locatie werkput 2, voor aanvang van
de opgraving. Terrein gezien richting het zuiden

(richting de Groenmarkt).

Afbeelding 4.4:
werkzaamheden in
 werkput 1, vanuit het
noorden gezien.
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Afbeelding 4.5:
werkzaamheden
in werkput, vanuit het
noordwesten gezien.

.
Afbeelding 4.6: werkzaamheden in werkput 1,

vanuit het noorden gezien
Afbeelding 4.7: werkzaamheden in werkput 1,

vanuit het zuiden gezien

.
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4.3        Evaluatie

Na afloop van het veldwerk zijn de voorlopige onderzoeksresultaten in een evaluatierapport
opgenomen en is een onderzoeksvoorstel voorgelegd aan de gemeente Gorinchem en de
opdrachtgever. Verspreid over de werkputten zijn verscheidene sporen en enkele (delen van)
structuren aangetroffen. De archeologische opbouw in werkput 1 bestond uit lagen met
archeologische resten zoals restanten van fundamenten (muurwerk), kuilen, greppels en tonputten,
afgewisseld met lagen opgebrachte, schone klei. Deze klei werd waarschijnlijk regelmatig van elders
aangevoerd om het terrein op te hogen om met name wateroverlast tegen te gaan (pers. comm. P.
Floore). Interessant is een greppel die door de gehele werkput loopt. Deze greppel loopt onder alle
andere sporen door en wordt omgeven door ongeroerd klei. Deze greppel leek het oudste spoor te zijn
in deze werkput. Een aantal monsters is van de greppel genomen voor botanisch en pollenonderzoek.
Voor de beantwoording van de vragen over de eerste bebouwingsfase van Gorinchem is deze greppel
zeer belangrijk. Met name de analyse van de pollenmonsters die zijn genomen van de greppel en de
omringende natuurlijke klei kunnen mogelijk een grote bijdrage leveren aan het onderzoek naar de
natuurlijke omgeving en eerste ontwikkeling van de stad Gorinchem. Vervolgens waren enkele kuilen
met een vooralsnog onduidelijke functie gegraven. Deze zijn waarschijnlijk ouder dan de funderingen,
maar een gedetailleerde analyse van de sporen zal dit moeten uitwijzen. De derde hoofdfase bestaat
uit de aanleg van bakstenen funderingen. Waarschijnlijk horen ze tot eenzelfde bouwfase, aangezien
alle zuidelijk gelegen funderingen met elkaar in verband gemetseld zijn. Binnen alle drie de vlakken
waren een aantal beerputten en funderingen het meest opvallend. Deze zijn reeds in vlak 1
aangetroffen en lopen door tot in vlak 3. Beide beerputten waren gevuld met beer (mest), waarvan
monsters zijn genomen voor botanisch onderzoek. Spoor 11, een kuil met een zeer humeuze vulling,
was een ander interessant spoor. Uit deze kuil kwamen veel verschillende vondsten, onder andere
(vrijwel complete) keramische vondsten en leer. Van deze kuil is zowel een pollenmonster als een
macromonster genomen ter analyse van botanische resten. In het noordelijke deel van deze
opgravingsput werd verder een aantal kuilen en verkleuringen gevonden waarvan een deel
gecoupeerd is om de aard van de sporen en hun verticale begrenzing vast te stellen. Het merendeel
bleek echter van geringe omvang en betekenis. Naast de sporen in het vlak zijn in het profiel ook een
paar tonputten aangetroffen. De organische lagen hieruit zijn bemonsterd voor botanisch onderzoek.
In werkput 2 is een noord-zuid georiënteerde greppel met een humeuze vulling aangetroffen. Parallel
aan deze greppel is in de klei ernaast een rij paaltjes met vlechtwerk ertussen gevonden. In vlak 2 zijn
twee parallel aan elkaar liggende greppels gevonden. Één bestaat uit een kleiig en één uit zandig
materiaal. In de zandige greppel is wederom een rij paaltjes in de lengterichting van de greppel
gevonden. In sectie 2 zijn in vlak 1 een bakstenen fundering en twee parallel aan elkaar lopende
greppels gevonden. Iets ten noorden van de fundering is in een deel van de werkput een oost-west
georiënteerde rij palen met vlechtwerk gevonden. Haaks hierop is een tweede rij met vlechtwerk
gevonden. In vlak 2 werden slechts twee, elkaar snijdende, kuilen gevonden. De resultaten van de
pollenmonsters en botanische monster die hiervan genomen zijn, zullen waardevol zijn voor het
beantwoorden van de vraagstelling naar de eerste ontwikkeling van Gorinchem. Zeer interessant
waren de vondsten van de oostelijke greppel die door beide secties loopt. Bij het zeven van de vulling
van de greppel zijn 63 metalen schrijfstiften gevonden. Dit zijn bijzondere vondsten. Het is uitzonderlijk
dat een dergelijke hoeveelheid in één context wordt aangetroffen. De botanische monsters en analyse
van het aardewerk kunnen mogelijk meer informatie opleveren en meer duidelijkheid geven over de
aard en de datering van dit spoor.

Tijdens het veldwerk zijn relatief veel vondsten gedaan van diverse vondstcategorieën. De
conservering van het vondstmateriaal uit archeologisch solide contexten is goed tot zeer goed te
noemen. Veruit de omvangrijkste vondstcategorieën betreffen aardewerk en bot. Leer en metaal zijn in
grotere hoeveelheid aangetroffen dan vooraf verwacht. Verder zijn kleinere hoeveelheden
bouwmaterialen (bakstenen, dakpannen en tegels), natuursteen, glas, hout, textiel en andere
organische resten (houtskool, zaden, e.d.) aangetroffen. Tabel 4.1 geeft een overzicht van het
gevonden vondstmateriaal.
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Tabel 4.1. Totaal aan verzamelde vondsten per mater iaalcategorie.
Materiaalcategorie Aantal Bijzonderheden
bouwmaterialen 122 met name bakstenen en tegels
natuursteen 24 o.a. leisteen
aardewerk 1.675 veel relatief compleet materiaal
dierlijk bot ca. 1.400 vogel- en visbot ook goed vertegenwoordigd
metaal/ metaalslak 394 o.a. ca. 65 metalen stili
glas 25
leer ca. 280 ca. 30 schoen(del)en; zwaardschede
hout ca. 100
textiel 1
touw 2
overig organisch 126

Van diverse sporen zijn, vanwege de goede conserveringsomstandigheden of om andere redenen, in
het veld monsters genomen. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de aantallen en typen
monsters die genomen zijn:
25 monsters voor algemeen botanisch onderzoek, waarvan 12 uit beerputten
3 monsters voor zadenanalyse
5 pollenbakken
1 houtmonster
3 bigbags van sporen met veel (klein) vondstmateriaal (door AWG gezeefd)
5 baksteen monsters van funderingen
1 kalkmonster

Tijdens het overleg tussen de opdrachtgever, dhr. A. Looij van Bouwen en Bewaren/ Palissade), de
gemeentelijk archeoloog (Pieter Floore) en de opdrachtnemer (Marcel de Koning van ArcheoMedia)
naar aanleiding van het evaluatierapport werd, na afloop van de opgraving en voorafgaand aan de
uitwerking, het volgende door de gemeentelijk archeoloog besloten. Aangezien een aanzienlijke
overschrijding van de veldwerkkosten heeft plaatsgevonden, dit vanwege de gaafheid van de resten,
de uitstekende conservering, de grote vondstomvang en een aantal bijzondere zaken, dient alles in
het werk gesteld te worden om de kosten voor de uitwerking zo laag mogelijk te houden. Dit had tot
gevolg dat een aantal voorgestelde analyses en studies geschrapt dan wel drastisch ingeperkt werd.
Ook werd de kennis en kunde van de AWG ingezet bij het wassen van het aardewerk, het plakken,
het zeven van de bigbags en de analyse van de stili, om zo de kosten enigszins te beperken. Van de
uitgevoerde en de niet-verrichte analyses is een overzicht gegeven in de volgende paragraaf
(hoofdstuk 4.4 onderzoeksopzet uitwerking).

In verband met de opening van het nieuwe gebouw van de tot Palissade omgedoopte
woningbouwvereniging en de boeiende vondsten uit de opgraving is op verzoek van de opdrachtgever
(dhr. P. van Mourik) en met bemiddeling door de AWG (mevr. W.M.A van Hulten, namens de
gemeente Gorinchem, Pieter Floore en Martin Veen) door ArcheoMedia i.s.m. de AWG een expositie
ingericht. Hierbij zijn de belangrijkste resultaten van de opgraving aan een breed publiek kenbaar
gemaakt en is een aantal bijzondere vondsten tentoongesteld. Op voorstel van dhr. Floore werd de
AWG actief betrokken bij de uitwerking. Martin Veen mag, als coördinator van de uitwerking door de
AWG en vanwege zijn bijdrage bij de analyse van de stili, niet onvermeld blijven. Een nadeel van de
aanpak was dat de vondsten zich tijdens de uitwerking op verschillende locaties bevonden en
volledige overzichten vaak moeilijk te verkrijgen waren. Daar komt bij dat de diverse specialistische
onderzoeken zeer lang op zich lieten wachten. Daar slechts een zeer beperkt, naar later bleek
volstrekt ontoereikend, budget overbleef kon slechts in beperkte mate aan de uitwerking gewerkt
worden.12

                                               
12 Dit was mede gezien het vertrek van de senior archeoloog, die was belast met de dagelijkse leiding, geen
gemakkelijke opgave.
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4.4           Onderzoeksopzet uitwerking

Enkele van de vragen uit het PvE kunnen zonder verdere uitwerking van de uit het veldwerk verkregen
gegevens en vondsten nog niet worden beantwoord. Een groot deel van de uitwerking bestond uit de
interpretatie van de aangetroffen sporen en lagen. De diverse vondstcategorieën en monsters zijn
beoordeeld op kwaliteit en geschiktheid voor verdere analyse. Alle vondsten zijn op hoofdlijnen
gedetermineerd. Een selectie van het vondstmateriaal is (uitgebreider) geanalyseerd. Hierbij was een
belangrijke voorwaarde dat de geselecteerde vondsten de vragen kunnen beantwoorden die in het
PvE gesteld zijn. Deze selectie is mede opgesteld aan de hand van de adviezen van de betreffende
specialisten en naar inzicht van de archeologen die het veldwerk hebben verricht. Daarnaast werd aan
de hand van adviezen van de specialisten bekeken of actieve of passieve conservering van de
archeologische vondsten gewenst is. Dit houdt in dat diverse specialisten na het bekijken van het
materiaal aangegeven hebben welke handelingen verricht moeten worden ter behoud van de resten.
Alle vondsten zijn verpakt en gelabeld. De vondstcategorieën zijn gedocumenteerd en geanalyseerd
met behulp van beschrijvingen, databases, (digitale) tekeningen en foto’s, volgens de geldende
normen van de KNA. De verzamelde gegevens zijn gekoppeld aan de verschillende gebruiks- en
bewoningsfasen op basis van veldtekeningen en spoorbeschrijvingen. De stratigrafie van de
werkputten is onderzocht en zichtbaar gemaakt. De resultaten van de onderzoeken aan de
vondstcategorieën en de opgravingsdocumentatie zijn tenslotte samengevoegd in deze
standaardrapportage die inzicht verschaft in de historische ontwikkeling van de onderzoekslocatie, het
gebruik van de erven en de woon- en leefomstandigheden van de bewoners in dit stadsdeel door de
eeuwen heen.

Historisch onderzoek
Historisch (archief-)onderzoek kan de aangetroffen archeologische resten op de onderzoekslocatie in
de context van de stadsontwikkeling van Gorinchem plaatsen. Dit valt evenwel buiten het kader van
deze standaardrapportage. Nog uit te voeren historisch archiefonderzoek, in samenwerking met het
gemeentearchief van Gorinchem, kan nog boeiende informatie opleveren. Het zal mogelijk inzicht
kunnen verschaffen over de verspreiding van de oorspronkelijke bebouwing over het
onderzoeksgebied gedurende de diverse bewoningsfasen. Tevens zal een historisch onderzoek
mogelijk inzicht kunnen verschaffen over het gebruik en de functie van het onderzoeksgebied, als ook
over de welstand van de bewoners op de locatie in de diverse bewoningsfasen.

Sporen en structuren
De datering op basis van aardewerkvondsten, alsook bestudering van oversnijdingen en de stratigrafie
is cruciaal voor een goede onderbouwing van de fasering en periodisering van de bewoning op de
onderzoekslocatie. Analyse van de aangetroffen sporen en structuren heeft inzicht verschaft over de
aard en omvang van de bewoning in de diverse bewoningsfasen en de verandering in het ruimtelijk
gebruik van het terrein gedurende de bewoningsfasen.

Aardewerk
Er is veel laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. De datering van het materiaal kan voorlopig
gesteld worden vanaf de 14e eeuw. Al het aanwezige aardewerk uit sporen en lagen is geanalyseerd
door Guus van den Berg (Hollandia) door middel van een quickscan. Zodoende konden sporen en
daarmee ook de verschillende bewoningsfasen van de vindplaats gedateerd worden. Verder kon de
analyse van het aardewerk uit een beperkt aantal (gesloten) vondstcomplexen meer duidelijkheid
scheppen omtrent welstand en leefomstandigheden van de bewoners van het terrein. Het aardewerk
uit de 14e-eeuwse ophogingslaag spoor 24 uit wp 2, waar ook het grote aantal stili is aangetroffen is
uitvoeriger beschreven, alsook het aardewerk uit de 14e-eeuwse beerput, spoor 10 wp 1, het materiaal
uit de 14e(-17e)-eeuwse beerkelder spoor 3 wp 1, de ceramiek uit een 15e-eeuwse tonput spoor 14 wp
1 en tenslotte het aardewerk uit de 18e-eeuwse vulling van tonput spoor 58 wp 1. Alle overige
vondstcomplexen zijn niet verder geanalyseerd. Wel is al het aardewerk bekeken en gedocumenteerd
volgens het Deventer-systeem. Dit houdt in dat standaardcodes zijn gehanteerd voor de verschillende
baksels, vormen en typen aardewerk, zodat vergelijkingen tussen steden en vondstcomplexen
mogelijk zijn. Een gedeelte van het aardewerk is door de Archeologische Werkgroep Gorinchem
(AWG) geplakt en gerestaureerd. Een selectie van het materiaal, bijzondere vormen en complete
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objecten, zijn door ArcheoMedia en de AWG getekend en/of gefotografeerd en opgenomen in de
aardewerkcatalogus.

Bouwmaterialen en natuursteen
De gevonden bouwmaterialen kunnen informatie over de aard en datering van de aangetroffen
bouwwerken op het terrein verschaffen. Verder kan informatie verkregen worden over hergebruik van
bouwmateriaal op de vindplaats en via de aard van de gebouwen ook enig inzicht over de welstand en
leefomstandigheden van de bewoners in de diverse bewoningsfasen. Er is afgezien van een
uitgebreid onderzoek. Analyse van de aangetroffen wandtegels door Etienne Noels (AcheoMedia)
heeft interessante resultaten opgeleverd. Er is relatief weinig natuursteen aangetroffen. Nadere
analyse van deze vondsten, dat buiten het kader van deze standaardrapportage valt, kan mogelijk nog
informatie verschaffen over de herkomst van deze materialen.

Metaal
Er zijn relatief veel metaalvondsten gedaan. Al het metaal is schoongemaakt en geconserveerd,
waarna een selectie is gemaakt voor beschrijving en foto’s. Deze selectie is gemaakt op basis van de
context van de vondsten, conserveringsomstandigheden, zeldzaamheid en belangrijkheid van de
vondsten voor beantwoording van de onderzoeksvraagstellingen. Het type voorwerp en het materiaal
waarvan deze gemaakt zijn kunnen eveneens informatie verschaffen over de welstand en
leefomstandigheden van de bewoners van het terrein. De metaalslakken, die buiten het kader van
deze standaardrapportage door specialisten nog geanalyseerd kunnen worden, leveren mogelijk
aanwijzingen op over metaalbewerking ter plaatse. De gevonden metalen stili (schrijfstiften) zijn door
Martin Veen (AWG) geconserveerd en geanalyseerd. Verder onderzoek, buiten het kader van deze
standaardrapportage, naar vergelijkbare vondsten kan nog aanvullende informatie opleveren. Het
overige metaal is door Hans Bostelaar (ArcheoMedia) geconserveerd en beschreven. Een selectie
van de metaalvondsten is later nogmaals gedetermineerd en beschreven door Leo de Vlaming.

Glas
Er is relatief weinig glas aangetroffen. Analyse van deze vondsten zal, gezien de aard ervan, weinig
informatie verschaffen over de relatieve welstand van de bewoners. Al het glas uit de betrouwbare
contexten is door Etienne Noels gedetermineerd.

Leer
De conservering (vriesdrogen) van het leer is aan Archeoplan uit Delft uitbesteed. Er is relatief veel,
goed geconserveerd, leer aangetroffen. Al het leer is geconserveerd en gedetermineerd. Alle
vondsten zijn door Liesbet Schietecatte getekend en beschreven. Het betreft met name schoeisel.
Verder zijn ook stukken van riemen en messcheden gevonden. Leer kan informatie verschaffen over
eventuele ambachtelijke activiteiten, welstand en leefomstandigheden van de bewoners. Een selectie
van de meest bijzondere vondsten kan nog gerestaureerd worden.

Hout
Er zijn, verspreid over de opgraving, goed geconserveerde houten voorwerpen aangetroffen. Het gaat
met name om grote stukken hout die waarschijnlijk onderdeel van structuren hebben uitgemaakt, maar
ook om een aantal gebruiksvoorwerpen. Het gevonden hout kan mogelijk informatie verschaffen over
de aard van bebouwing en de leefomstandigheden van de bewoners in de diverse bewoningsfasen.
Alle voorwerpen zijn door Silke Lange (Bureau voor Eco-Archeologie) gedetermineerd. Van een
selectie van het bouwhout uit betrouwbare contexten is de houtsoort bepaald. Duigen van de
tonputten met kuipersmerken e.d. zijn beschreven, getekend of gefotografeerd. Gekeken is welke
stukken eventueel voor dendrochronologische datering in aanmerking komen. Een eerste analyse van
het hout laat zien dat twee stuks waarschijnlijk voor dit onderzoek geschikt zijn en interessante data
kunnen opleveren. Helaas is ook dit onderzoek gesneuveld in het selectiebesluit.

Dierlijk bot
Er is veel botmateriaal aangetroffen, meer dan vooraf ingeschat. Het botmateriaal is goed
geconserveerd. Al het botmateriaal is door Jeroen Weterings (ArcheoMedia) op soort gedetermineerd.
Een selectie van botmateriaal uit goed dateerbare contexten (de 14e-eeuwse beerput spoor 10 en
mestkuil spoor 11 uit wp 1 en de 14e-eeuwse ophogingslaag spoor 24 uit wp 2) is nader onderzocht.
Een aanzienlijke hoeveelheid van het botmateriaal bestaat uit niet nader gedetermineerde
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vissenbotten, dat buiten het kader van deze standaardrapportage, nog door specialisten nader
geanalyseerd kan worden. Het overige botmateriaal is geanalyseerd conform de ROB-specificaties.
Een selectie van het materiaal is getekend en gefotografeerd. Analyse van het botmateriaal kan meer
duidelijkheid scheppen omtrent de aard van de bewoning in de diverse fasen. Verder kan het
botspectrum informatie verschaffen over de veestapel en de consumptiepatronen en daarmee ook
over de relatieve welstand van de bewoners op de locatie.

Archeobotanie
Van de vullingen van diverse sporen zijn monsters genomen voor macrobotanisch onderzoek en voor
pollenanalyse. Het gaat met name om kuilen, greppels, beerputten en mestpakketten. Door de zeer
goede conserveringsomstandigheden van de sporen en de gesloten context van o.a. beerputten
bestaan er hoge verwachtingen met betrekking tot de analyse van het ecologisch onderzoek. Van de
in het veld genomen monsters is een representatieve selectie (een aantal per bewoningsfase en per
spoortype) door Lucy Kubiak, Henk van Haaster en Mark van Waijjen (BIAX Consult) geanalyseerd
met als doel te onderzoeken of de vindplaats informatie op kan leveren over de voedseleconomie en
het voormalig landschap. Middels deze analyse kunnen de veranderingen van de ecologische
leefomgeving onderzocht worden die zijn samengegaan met de verschillen in gebruik van de locatie in
de diverse aangetroffen bewoningsfasen. Een reconstructie kan aldus gemaakt worden van de
natuurlijke omgeving vóór de ontwikkeling van de stad en tijdens het bestaan van de stad in de
Middeleeuwen. Met name de analyse van de pollenmonsters en botanische monsters die zijn
genomen van de oorspronkelijke, natuurlijke klei en de oudst aangetroffen sporen op het terrein
kunnen mogelijk een grote bijdrage leveren aan het onderzoek naar de natuurlijke omgeving en zullen
waardevol zijn in het beantwoorden van de vraagstelling naar de eerste ontwikkeling van Gorinchem,
d.w.z. de overgang van een onbebouwd naar een bebouwde leefomgeving. Tevens kunnen de
botanische monsters mogelijk informatie verschaffen over de aard van bewoning in de diverse fasen
van bewoning. Vanwege de vraagstelling naar een reconstructie van de veranderingen aan het
natuurlijk landschap vóór en tijdens de middeleeuwse stadsontwikkeling zal een kwantitatief
pollenonderzoek noodzakelijk zijn. Verder is, vanwege de uitstekende conserveringsomstandigheden
en de typen contexten waaruit monsters genomen zijn, een hoge verwachting voor de aanwezigheid
van onverkoolde en verkoolde botanische monsters. Op basis van een waardering is bekeken of een
volledige analyse noodzakelijk was. Vier pollenmonsters en 12 botanische monsters zijn gewaardeerd,
waarna een selectie is gemaakt voor volledige analyse.13 Het ecologisch onderzoek (pollenonderzoek)
i.v.m. een reconstructie van de natuurlijke omgeving vóór de ontwikkeling van de stad en tijdens het
bestaan van de stad in de Middeleeuwen is helaas komen te vervallen. Analyse van de monsters,
buiten het kader van deze standaardrapportage zal belangrijke informatie daaromtrent kunnen
opleveren. Drie monsters met verkoold materiaal en drie monsters met ook onverbrand materiaal (o.a.
uit de beerputten) zijn geanalyseerd (mestkuil spoor 53 en de tonputten 58 en 59 alle uit wp 1 zijn
onderworpen aan een macrorestenonderzoek; van spoor 59 zijn ook de pollen bestudeerd). De
overige organische resten die zijn aangetroffen gedurende de graafwerkzaamheden, met name
bestaande uit stukken houtskool, turf en losse zaden en noten, zijn binnen het kader van deze
standaardrapportage verder niet onderzocht.

Textiel en touw
Er is één stuk textiel aangetroffen. Vanwege de zeldzaamheid van dergelijke vondsten bij opgravingen
is dit stuk geconserveerd, gefotografeerd en beschreven door Sandra Comis (Archeologisch Textiel).
De twee stukjes touw die gevonden zijn, kunnen, buiten het kader van deze standaardrapportage, nog
beschreven worden.

Synthese
De diverse gegevens van de analyses door de specialisten zijn in een synthese samengebracht.
Hierbij zijn de voorafgestelde onderzoeksvragen zo goed als mogelijk beantwoord. Buiten het kader
van deze standaardrapportage kunnen de resultaten van de diverse onderzoeken in een bredere
context geplaatst worden van Gorinchem en andere stadskernonderzoeken. Door de bijzondere
omstandigheid van resten horend bij een wees-/ armenhuis gedurende de 14e-16e eeuw zal het nodig
zijn vergelijkingen te maken met soortgelijke contexten elders in Nederland. Om dit uit te voeren zal
een omvangrijke literatuurstudie noodzakelijk zijn.
                                               
13 Het uitzetten van de diverse onderzoeken gebeurde door drs. M. (Mark) Nokkert.
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5 SPOREN EN STRUCTUREN 

Marcel de Koning

5.1           Overzicht van de sporen

Op het onderzoeksterrein aan de Groenmarkt zijn twee werkputten aangelegd. Er zijn in iedere
werkput, die opgedeeld zijn in verschillende secties, drie vlakken aangelegd. In totaal zijn 230 sporen
gedefinieerd. In werkput 1 zijn 183 sporen aangetroffen in coupes, vlakken en profielen. Deze zijn
gevonden tussen 2,16 m –NAP en 1,55 m +NAP. In werkput 2 zijn 47 sporen aangetroffen in coupes,
vlakken en profielen. Deze zijn gevonden tussen de 1,63 m –NAP en 1,30 m +NAP. De oudste sporen
die zijn aangetroffen, gaan terug tot in het begin van de 14e eeuw.

Er zijn, om de ontwikkelingsgeschiedenis van de onderzoekslocatie inzichtelijk te maken, vier fasen
vastgesteld. Het onderscheiden van (hoofd)perioden en fasen en het bepalen van de duur ervan is
gedaan aan de hand van stratigrafische analyse, op basis van relatieve (stratigrafie) en absolute
(NAP) hoogten en aan de hand van aardewerkdateringen. Het spreekt voor zich dat de aangebrachte
fasering een kunstmatig karakter heeft, in werkelijkheid is sprake van een continue ontwikkeling. Er
wordt op gewezen dat de gehanteerde dateringen van de verschillende fasen niet absoluut zijn. De
dateringen dienen niet als al te scherp afgebakend beschouwd te worden. Op basis van het
aangetroffen aardewerk in de sporen en antropogene lagen kan een deel van de sporen en lagen
gedateerd worden. De meeste dateringen van de sporen zijn echter niet nauwkeuriger dan een eeuw.
Een groot aantal sporen heeft een overeenkomstige datering op basis van het aardewerk, maar kan
op basis van de stratigrafie en oversnijdingen wel aan een bepaalde fase worden toegewezen. Er is
voor fase 1 en 2 gekozen voor een periode van beide 25 jaar; dit omdat de fasen elkaar waarschijnlijk
relatief snel opvolgden. Fase 1 wordt geplaatst in het eerste kwart van de 14e eeuw; fase 2 omvat het
tweede kwart van de 14e eeuw; fase 3 de tweede helft van de 14e eeuw tot en met de 15e eeuw en
fase 4 (door het fragmentarisch karakter van de sporen uit deze periode) omvat de 16e-18e eeuw. In
onderstaande tabel zijn de sporen voor zover mogelijk op basis van de aardewerkvondsten gedateerd.
Deze staan vermeld met jaartallen, bijvoorbeeld 1375-1450. Vervolgens zijn de sporen in een
bepaalde fase geplaatst, waardoor de datering ervan aangescherpt kan worden. Indien dateerbaar
aardewerk in de sporen ontbreekt, is op basis van de stratigrafie het spoor in een bepaalde fase
geplaatst. Hierbij is een globale datering toegevoegd, bijvoorbeeld 14a (1e kwart van de 14e eeuw/
1300-1325) of 14B-15 (=2e helft van de 14e eeuw-15e eeuw/ 1350-1500).

Tabel 5.1: spoorbeschrijvingen.
Werk
put

Vlak Spoor Beschrijving Begin
datering

Eind
datering

Fase

1 1 1 = S1, S2, S6 en S31 rechthoekige beerkelder met daarbinnen een vloer.
Afmetingen buitenkant: 4,8 m bij 4,0 m

1375 1450 3

1 1 2 muur beerkelder (zie bij S1) 14B 15 3
1 1 3a bovenste 30 cm van vulling beerkelder (zie bij S1), vnl. baksteenpuin 1375/1400 1500/1550 3
1 1 3b (beige)bruine zeer humeuze vulling beerkelder (zie bij S1) = beerlaag op

bodem ca. 20 cm dik
14B 15 3

1 1 4 ophogingslaag 1300 1400/1450 3
1 1 5 =S16 ophogingslaag/ puinlaag 14B 15 3
1 1 6 muur beerkelder(zie bij S1) 14B 15 3
1 1 7 =S32 ophogingslaag 1300/1325 1400/1500 2
1 1 8 beerput= S8 en S9 afmetingen: 2,7 m bij 2,2 m. De beerput is opgebouwd uit

kloostermoppen. Er zijn minimaal twee faseringen in de bouw te herkennen.
1300/1400 1450 3

1 1 9 zie S8 14B 15 3
1 1 10 vulling van beerput (S8 en S9) 1300/1350 1450/1500 3
1 1 11 diepe onregelmatige ovale kuil 2,4 x 1,9 m opgevuld in meerdere lagen 1300 1500 3
1 1 12 =S58 tonput diameter: 70cm. De tonnen worden met hoepels bijeengehouden.

Minimaal 2 m diep. Vulling van S12 bevat o.a. puin, tegels, plavuizen,
stukwerk, leisteen.

1600 1800 4
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Tabel 5.1: spoorbeschrijvingen (vervolg).
Werk
put

Vlak Spoor Beschrijving Begin
datering

Eind
datering

Fase

1 1 13 ton met diameter van 76 cm. De ton wordt met drie hoepels bijeen gehouden.
De minimale hoogte is 1,14 m. Op 1,44 m –NAP wordt de bodem van de ton
bereikt. De vulling bestaat uit mest en er ligt een houten bak in.

14B 15 3

1 1 14 ton met diameter van 96 cm. De ton wordt met hoepels bijeen gehouden. De
minimale hoogte is 0,3 m.

1300 1550 3

1 1 15 =14p houten bak in ton S13 diameter 42 cm hoogte 38 cm 14B 15 3
1 1 16 zie S5 14B 15 3
1 1 17 kuil 14B 15 3
1 1 18 kuil 14B 15 3
1 1 19 kuil 14B 15 3
1 1 20 kuil/ ophogingslaag 14B 15 3
1 1 21 ophogingslaag 1300/1350 1500 3
1 1 22 ophogingslaag 14B 15 3
1 1 23 ophogingslaag 1300/1350 1400/1550 3
1 1 24 ophogingslaag 14b 14b 2
1 1 25 ohogingslaag (/kuil?) (onder S21/S7, niet op vlaktekening, wel onderzocht) 1300 1450/1500 2
1 1 26 ophogingslaag (onder S21, niet op vlaktekening, wel onderzocht) 1300/1350 1500 2
1 1 27 ophogingslaag? (onder S21/22, niet op vlaktekening, wel onderzocht) 1300/1400 1500 2
1 1 28 S28, S29 15e/16e-eeuws L-vormig muurfragment 4,2 m en 3,7 m

baksteenformaat 30x14x7 cm
1300-1400 1500 3

1 1 29 zie bij S28 1300-1400 1500 3
1 1 30 ophogingslaag (zwart laagje in coupe S21-S26-S19) 1300 1500 2
1 1 31 zie beschrijving bij S1) 14B 15 3
1 1 32 zie S7 1300 1350/1500 2
1 1 33 ophogingslaag/ kuil 14B 15 3
1 2 34 = S39p greppel met humus 1300 1450/1500 1
1 2 35 houten paal in S34, mogelijk structuur vormend met S36, S37, S39, S41, S44,

S46 en S47
14a 14a 1

1 2 36 houten paal in S34, mogelijk structuur vormend met S35, S37, S39, S41, S44,
S46 en S47

14A 14A 1

1 2 37 ronde houten paal in schone klei S62, mogelijk structuur vormend met S35,
S36, S39, S41, S44, S46 en S47

14a 14a 1

1 2 38 paal 14a 14a 1
1 2 39 ronde houten paal in schone klei S62, mogelijk structuur vormend met S35,

S36, S37, S41, S44, S46 en S47
14a 14a 1

1 2 40 ophogingslaag 14b 14b 2
1 2 41 ronde houten paal in S34, mogelijk structuur vormend met S35, S36, S37,

S39, S44, S46 en S47
1300 1400 1

1 2 42 ophogingslaag/ greppel onder S11 (niet op vlaktekening, wel onderzocht) 14a 14b 1-2
1 2 43 greppel/ kuil 1300 1400/1500 1
1 3 44 ronde houten paal, mogelijk structuur vormend met S35, S36, S37, S39, S41,

S46 en S47
14a 14a 1

1 3 45 insteek van S44 14a 14a 1
1 3 46 ronde houten paal, mogelijk structuur vormend met S35, S36, S37, S39, S41,

S44 en S47
14a 14a 1

1 3 47 ronde houten paal, mogelijk structuur vormend met S35, S36, S37, S39, S41
S44 en S46

14a 14a 1

1 3 48 ophogingslaag 14b 14b 2
1 3 49 ophogingslaag 14b 14b 2
1 3 50 = S51, S54, S57 greppel met opvullingslagen 1275/1300 1325/1450 1
1 2/3 51 zie S54 en S57 14b 14b 2
1 3 52 rechthoekige kuil met beer 1300 1500 2
1 3 53 greppel/ kuil 1300 1400/1500 2
1 3 54 greppel, zie S50 14a 14a 1
1 3 55 ophogingslaag 14b 14b 2
1 3 56 insteek van muur S8 (niet op vlaktekening, wel onderzocht) 14B 15 3
1 3 57 greppel, zie S50 14a 14a 1
1 3 58 zie S12 1500/1600 1775 4
1 59 dubbele tonput in westprofiel sectie 4 diameter 56 cm gevuld met minimaal zes

opvullingslagen, put had mogelijk een steenkraag
1300 1400/1450 3

1 1 60 ophogingslaag 1300 1400/1450 3
1 3 61 ophogingslaag 16 19 4
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Tabel 5.1: spoorbeschrijvingen (vervolg).
Werk
put

Vlak Spoor Beschrijving Begin
datering

Eind
datering

Fase

1 2 62 ophogingslaag 14b 14b 2
1 3 63 ophogingslaag onder S10 14b 14b 2
1 3 64 = S65, S66, S 67, S68, S69, S70 ophogingslaag 14b 14b 2
1 3 65 zie S64 14b 14b 2
1 3 66 zie S64 14b 14b 2
1 2 67 zie S64 14b 14b 2
1 2 68 zie S64 14b 14b 2
1 3 69 zie S64 14b 14b 2
1 3 70 zie S64 14b 14b 2
1 2 71 recente ophogingslaag 16 19 4
1 2 72 ophogingslaag 14b 14b 2
1 2 73 greppel 14a 14a 1
1 2 74 ophogingslaag 14b 14b 2
1 1p recente ophogingslaag 19 20 4
1 2p ophogingslaag met schelpen, puin, bot 14B 15 3
1 3p ophogingslaag met resten van houten vlechtwerk 14B 15 3
1 4p ophogingslaag met stro 14B 15 3
1 5p ophogingslaag 14b 14b 2
1 6p ophogingslaag 14b 14b 2
1 7p turfblok 14b 14b 2
1 8p ophogingslaag 14b 14b 2
1 9p houten gevlochten scheidingswand 14b 14b 2
1 10p ophogingslaag 14B 15 3
1 11p ophogingslaag 14B 15 3
1 12a opvullingslaag in ton S12 16 18 4
1 12b opvullingslaag in ton S12 16 18 4
1 12c opvullingslaag in ton S12 16 18 4
1 12p opvullingslaag in ton S13 14B 15 3
1 13p vulling van houten bak S15 14B 15 3
1 15p vulling van S13 14B 15 3
1 16p ophogingslaag 16 18 4
1 17p ophogingslaag 16 18 4
1 18p opvulling (waarschijnlijk inzakking boven tonput S12 16 18 4
1 19p ophogingslaag 16 18 4
1 20p ophogingslaag 16 18 4
1 21p ophogingslaag 16 16 4
1 22p ophogingslaag 16 16 4
1 23p ophogingslaag 14B 15 3
1 24p ophogingslaag 14B 15 3
1 25p ophogingslaag 14b 14b 2
1 26p ophogingslaag 14b 14b 2
1 27p ophogingslaag 14B 15 3
1 28p ophogingslaag 14B 15 3
1 29p ophogingslaag 14b 14b 2
1 30p ophogingslaag 16 18 4
1 31p ophogingslaag 16 18 4
1 32p ophogingslaag met veen 16 18 4
1 33p ophogingslaag 16 18 4
1 34p ophogingslaag op S70 14B 15 3
1 35p ophogingslaag 14b 14b 2
1 36p ophogingslaag met mest 14b 14b 2
1 37p ophogingslaag met mest 14b 14b 2
1 38p ophogingslaag 14a 14a 1
1 39p greppel 14a 14a 1
1 40p ophogingslaag 16 18 4
1 41p ophogingslaag 14B 15 3
1 42p ophogingslaag 14B 15 3
1 43p ophogingslaag 14B 15 3
1 44p ophogingslaag 14B 15 3
1 45p ophogingslaag 14b 14b 2
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Tabel 5.1: spoorbeschrijvingen (vervolg).
Werk
put

Vlak Spoor Beschrijving Begin
datering

Eind
datering

Fase

1 46p ophogingslaag 14b 14b 2
1 47p ophogingslaag 14b 14b 2
1 48p ophogingslaag 14b 14b 2
1 49p ophogingslaag 14b 14b 2
1 50p ophogingslaag 14a 14a 1
1 51p ronde houten paal. 14b 14b 2
1 52p horizontaal gelegen ronde houten paal 14b 14b 2
1 53p stuk hout 14a 14a 1
1 54p ophogingslaag 14a 14a 1
1 55p ophogingslaag 14a 14a 1
1 56p ophogingslaag 14b 14b 2
1 57p ophogingslaag 14b 14b 2
1 58p stuk hout 14a 14a 1
1 59p insteek van tonput S12 16 18 4
1 60p ophogingslaag 14a 14a 1
1 61p ophogingslaag 14a 14a 1
1 62p boomstam met wortels 14b 14b 2
1 63p ophogingslaag 14b 14b 2
1 64p ophogingslaag 14b 14b 2
1 65p ophogingslaag 14b 14b 2
1 66p houten afscheidingswand bestaande uit schuine paaltjes 14b 14b 2
1 67p paaltje 14b 14b 2
1 68p paaltje naast tonput S59 14B 15 3
1 69p paaltje naast tonput S59 14B 15 3
1 70p kuil 14B 15 3
1 71p muurfragment 14B 15 3
1 72p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 73p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 74p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 75p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 76p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 77p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 78p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 79p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 80p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 81p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 82p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 83p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 84p stuk hout vervallen vervallen -
1 85p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 86p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 87p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 88p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 89p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 90p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 91p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 92p stuk hout vervallen vervallen -
1 93p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 94p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 95p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 96p ophogingslaag vervallen vervallen -
1 97p insteek? ton S13 14B 15 3
1 98p muurfragment met minimaal vijf steenlagen, steenformaat 25x5x? cm 16 18 4
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Tabel 5.1: spoorbeschrijvingen (vervolg).
Werk
put

Vlak Spoor Beschrijving Begin
datering

Eind
datering

Fase

2 1 1 S1, S2, S3, S4, S5, (S22), S25, S26, (S30) 14e/15e-eeuwse houten wand
(noord-zuid) van palen, paaltjes, vlechtwerk en planken. Houten wand S26 is
1,3 m lang. Houten afscheidingswand S25 sluit haaks op S26 aan.

14b 14b 2

2 1 2 houten wand (zie bij S1) 14b 14b 2
2 1 3 houten wand (zie bij S1) 14b 14b 2
2 1 4 houten wand (zie bij S1) 14b 14b 2
2 1 5 houten wand (zie bij S1) 14b 14b 2
2 2 6 ophogingslaag (in of op greppel S14) 1300 1400
2 2 7 S7, S8, S10, S11, S12, S13, S18, S36, S37, S38 houten wand (oost-west) van

palen en paaltjes
14a 14a 1

2 2 8 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 2 9 ophogingslaag 14a 14a 1
2 2 10 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 2 11 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 2 12 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 2 13 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 2/3 14 greppel 14a 14a 1
2 2/3 15 =S35 schone kleilaag ? ?
2 1 16 ophogingslaag 16 18 4
2 1 17 ophogingslaag 14b 14b 2
2 2 18 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 3 19 ophogingslaag met mest en humus 14a 14a 1
2 1 20 16e-eeuws muurfragment, opgebouwd uit hergebruikte bakstenen van

30x14x7 cm en bakstenen van 21x10x5 cm. De muur telde nog vijf
steenlagen, enkelsteens, mogelijk koppenverband. De muur is op hout en
zand gefundeerd.

16 18 4

2 1 21 hoekpunt van een 16e-eeuws muurfragment (mogelijk een steunbeer), lengte
0,76, breedte 0,70m, minimaal drie steenlagen

16 18 4

2 1 22 ronde houten paal 14b 14b 2
2 1 23 opvullingslaag in greppel 16 18 4
2 1 24 = S29 ophogingslaag 1300 1400/1500 2
2 1 25 houten wand (zie bij S1) 14b 14b 2
2 1 26 houten wand (zie bij S1) 14b 14b 2
2 1 27 ophogingslaag/ kleilaag (onder S26) 1300/1350 1400 1
2 1 28 ophogingslaag 1300 1350 2
2 1 29 zie S24 1300 1350/1400 2
2 1 30 ronde houten paal van structuur? (zie bij S1) 14b 14b 2
2 2 31 langgerekte kuil (kleiwinning?)/ greppel 1300 1350/1400 1
2 2 32 schone kleilaag ? ?
2 33 ophogingslaag/ mestlaag (in westprofiel) 1300/1400 1475 2
2 2 34 ophogingslaag met humus 14b 14b 2
2 2/3 35 zie S15 ? ?
2 2 36 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 2 37 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 2 38 houten wand (zie bij S7) 14a 14a 1
2 2 39 ophogingslaag/ funderingslaag met zand in S16 16 18 4
2 2 40 kleibrok ? ?
2 41 recente ophogingslaag 18 20 4
2 42 recente ophogingslaag 16 18 4
2 43 recente ophogingslaag 16 18 4
2 44 recente kuil 18 20 4
2 45 muurfragment bestaande uit rode bakstenen van maximaal 11 steenlagen 16 18 4
2 46 ophogingslaag 14B 15 3
2 47 ophogingslaag 16 18 4
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5.2           Bodemopbouw

De bodem van werkput 1 was opgebouwd uit twee lagen en één pakket. De oudste laag bestond uit
een natuurlijke kleilaag, vanaf 1,55 m –NAP. Daarop lag een pakket van ophogingslagen, dat zich
bevond tussen 1,55 m –NAP en 1,31 m +NAP. Dit pakket bestond uit onder andere klei-, mest- en
puinlagen. De jongste laag betrof de bouwvoor, vanaf 1,31 m +NAP. De bodemopbouw van werkput 2
was vergelijkbaar met die van werkput 1. De oudste laag bestond uit een natuurlijke kleilaag, die vanaf
1,41 m –NAP was waar te nemen. Daarop lag een pakket van ophogingslagen. De diepte daarvan lag
tussen 1,63 m –NAP en 1,30 m +NAP. Het pakket bestond uit onder andere klei-, mest- en puinlagen.
De jongste laag betrof de bouwvoor, vanaf 0,8 m +NAP.

5.3           Fase 1 (1e kwart 14e eeuw/ 1300-1325)

De oudste sporen die op de opgraving gevonden zijn, betreffen in het noorden van werkput 1 een
oost-west lopende greppel (spoor 48, afbeelding 5.4 en 5.22) met een cluster van palen (spoor 36, 45,
46 en 47, afbeelding 5.1-5.2), die zich bevonden onder de ophogingslagen, welke onder fase 2
besproken zullen worden. De oost-west lopende greppel tekende zich ook al af in vlak 2 (als spoor
34), met daarin palen (spoor 35, 36 en 41). Ten noorden van de greppel bevond zich in vlak 2 nog een
smalle (stand?)greppel (spoor 37) met enkele palen (spoor 38 en 39, afbeelding 5.22). Deze sporen
maakten mogelijk onderdeel uit van een gebouw. Dit kon helaas niet verder onderzocht worden, daar
de resten zich in de noordelijke begrenzing van de opgraving bevonden. In het noord-zuidprofiel van
sectie 1 is duidelijk zichtbaar dat de oost-west lopende greppel (hier aangeduid als spoor 39p) zich
bevindt onder ophogingspakketten, die bestaan uit kleilagen met vondsten. In de rand van de greppel
werd nog een paal (spoor 41) gedocumenteerd.

Helaas is het merendeel van het aardewerk niet nauwkeuriger te dateren dan in de 14e eeuw.
Opvallend is wel dat typerend aardewerk uit de 13e eeuw, zoals proto-steengoed en kogelpot, maar
ook ouder materiaal zoals Pingsdorf, Andenne en Paffrath aardewerk in het geheel op de opgraving
ontbreekt.

Afbeelding 5.1: wp 1, sectie 1,
vlak 3, spoor 48 greppel, met
paalspoor (lichtgrijs) spoor 45
(ca. 1300-1325).
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Afbeelding 5.2: wp 1, sectie 1,
vlak 3, coupe door spoor 45-47
(ca. 1300-1325).

Afbeelding 5.3: wp 2, sectie 1,
vlak 2 oost-west lopende
greppel spoor 14
(ca. 1300-1325).

.
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Afbeelding 5.4: sporenoverzicht werkput 1 vlak 3 (schaal 1:100).
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In werkput 2 is in sectie 1 in vlak 2 en 3 eveneens een oost-west lopende greppel (spoor 14)
aangetroffen (afbeelding 5.3 en 5.12). In deze greppel is een rij paaltjes geslagen (spoor 7, 8, 10-13,
18, 36-38). In sectie 2 vlak 2 is eveneens een spoor (spoor 31) gedocumenteerd (afbeelding 5.26), dat
in het profiel zichtbaar is als een oost-west georiënteerde greppel (spoor 34 in westprofiel en spoor
29-31 in oostprofiel; afbeelding 5.5-5.11 en 5.12).

Afbeelding 5.5: wp 2, sectie
2, oostprofiel met greppel
spoor 23 (ca. 1325-1350).
Onderin greppel spoor 29-31
(ca. 1300-1325).

Afbeelding 5.6: oostprofiel sectie 2 (schaal 1:50).
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Afbeelding 5.7: westprofiel sectie 2 (schaal 1:50).

Afbeelding 5.8: wp 2, sectie 2,
vlak 1, oost-westcoupe A-B,
spoor 24 14e-eeuwse
donkerbruine laag (fase 2, ca.
1325-1350) op 14e-eeuwse
zwarte laag (fase 1, ca. 1300-
1325), vermoedelijk
kleiwinningskuil. Een niet-
vergraven kleibank is zichtbaar
bij de noordpijl.

Afbeelding 5.9: profieltekening
coupe A-B wp 2, sectie 2
(schaal 1:50).
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Afbeelding 5.10: wp 2, sectie
2, vlak 1, oost-westcoupe C-D,
spoor 24 14e-eeuwse
donkerbruine laag (fase 2 ca.
1325-1350) op een 14e-
eeuwse zwarte laag (fase 1,
ca. 1300-1325) spoor 29, met
links daarvan ingraving (grijze
klei) spoor 23 met aardewerk.

Afbeelding 5.11: profieltekening
coupe C-D wp 2, sectie 2
(schaal 1:50).
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Afbeelding 5.12: sporenoverzicht werkput 2 vlak 2 en vlak 3 (schaal 1:50).
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5.4           Fase 2 (2e kwart 14e eeuw/ 1325-1350)

Uit de 2e gebruiksfase van het terrein dateert een lange noord-zuid lopende greppel in werkput 1 (in
vlak 3, sectie 5: spoor 51a, afbeelding 5.4; sectie 4: spoor 51a, afbeelding 5.13-5.15, sectie 3 spoor 54
en 57 en sectie 2: spoor 50, afbeelding 5.15; in vlak 2 sectie 5: spoor 51 en sectie 4: spoor 73).

Afbeelding 5.13: wp 1, vlak 3
sectie 4 spoor 51a greppel en
spoor 52 kuil
 (ca. 1325-1350).

In dit vlak 2 is ook duidelijk zichtbaar dat een 14e-15e-eeuwse fundering (spoor 28), welke later
besproken wordt onder fase 3, bovenop de dichtgeraakte greppel is gebouwd. Het beeld in het
noordelijke deel van werkput 1 in sectie 1 is onduidelijk. Het punt waar de noord-zuid greppel uit fase
2 de oost-west lopende greppel uit fase 1 gesneden moet hebben is helaas niet onderzocht. Ten
oosten van de greppel is een kuil (spoor 53) gedocumenteerd, die waarschijnlijk tot fase 2 behoorde.
In vlak 3 is duidelijk zichtbaar dat dit spoor (spoor 53) werd doorsneden door de 14e-eeuwse beerbak
(spoor 63) uit fase 3.
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Afbeelding 5.14: wp 1 sectie
4, vlak 3 spoor 51a greppel
met deel coupe
(ca. 1325-1350).

Afbeelding 5.15: coupe wp 1
sectie 4, vlak 3 spoor 51a
greppel (ca. 1325-1350).

De meeste informatie uit de 2e bewoningsfase werd verkregen uit de westprofielen van werkput 1. De
ophogingslagen uit fase 2 zijn in de profielen duidelijk herkenbaar. In sectie 1 werden ze doorsneden
door later muurwerk. In sectie 2 waren houten palen zichtbaar. In sectie 4 en 5 werd een complete
wand gedocumenteerd (afbeelding 5.16-5.19 en 5.27-5.28). De bewaard gebleven lengte was 2,8 m;
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de hoogte 60 cm. De wand bevond zich tussen 0,51 m +NAP en 0,19 m –NAP. Deze bevond zich
recht onder de bakstenen fundering (spoor 28), die waarschijnlijk in aanleg dateert uit de 14e eeuw en
later wordt besproken onder fase 3. Deze positie maakt het aannemelijk dat het de houten palen en
vlechtwerkwand de zijwand van een houten huis betrof, waarschijnlijk een vroeg 14e-eeuwse
voorganger van het later in baksteen uitgevoerde huis. In deze sectie is ook duidelijk zichtbaar dat
zich onder de wand uit fase 2 zich een pakket relatief schone klei bevindt, dat natuurlijk lijkt, maar dat
zeker niet is, getuige in deze kleilagen aangetroffen palen (spoor 58p, 51p en 52p). De laatste twee
palen vormden mogelijk één of andere houten constructie.

Afbeelding 5.16: werkput 1,
westprofiel, sectie 5. Houten
wand spoor 5p-9p
(fase 2 ca. 1325-1350).

Afbeelding 5.17: tekening westprofiel sectie 5 (schaal 1:50).
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Afbeelding 5.18: profiel sectie
5 en 4, houten wand spoor 9p
(fase 2 ca. 1325-1350) met
fundering van dwarsmuur
spoor 29
(fase 3 ca. 1350-1500).

Afbeelding 5.19: detail profiel
sectie 5 en 4, houten wand
spoor 9p
(fase 2 ca. 1325-1350).

In het verlengde van de wand was een rij palen zichtbaar (spoor 66p) in westprofiel van sectie 2, die
mogelijk ook onderdeel was van de wand (afbeelding 5.31-5.32).
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Verder kan een kuil (spoor 53) met mestvulling aan deze fase (14e eeuw) worden toegeschreven
(afbeelding 5.20). Het spoor werd doorsneden door de insteek (spoor 56) van de muur (spoor 8) van
de beerput uit fase 3 (afbeelding 5.44).

Afbeelding 5.20: wp 1, sectie
3, spoor 53 (fase 2 ca. 1325-
1350), doorsneden door
spoor 63 de beerput
(fase 3 ca. 1350-1400).

Afbeelding 5.21: leervondst
wp 1, sectie 4, vlak 2
(fase 2 ca. 1325-1350).
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Afbeelding 5.22: sporenoverzicht werkput 1 vlak 2 (schaal 1:100).
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In werkput 1 werd in sectie 4 vlak 2 binnen de latere fundering (spoor 28-29 van de bakstenen woning
uit fase 3) een kuil (spoor 43) gevonden, die deels met mest gevuld was (afbeelding 5.22-5.24). De
kuil doorsneed de noord-zuid lopende greppel uit fase 2. Hier zou dus gesproken kunnen worden van
een subfase.

Afbeelding 5.23: wp 1, sectie 4 vlak 2,
spoor 43 (fase 2 ca. 1325-1350).

Afbeelding 5.24: wp 1, sectie 4 vlak 2,
spoor 43 (fase 2 ca. 1325-1350).
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In werkput 2 lag in sectie 1 vlak 1, bovenop de oost-west georiënteerde greppel uit fase 1, een noord-
zuid lopende rij palen en paaltjes (spoor 1, 2, 3 en 5). Deze vormden waarschijnlijk de staanders van
een houten huis. Tussen deze dakdragende wandpalen zijn resten van de vlechtwerkwand
aangetroffen. Het geheel bestond uit palen (diameter >10 cm), paaltjes (diameter <6 cm), vlechtwerk
en planken. In sectie 2 bevond zich het verlengde van deze wand (binnen spoor 24). De gehele lengte
bedroeg 5,9 m. De noord-zuid palenrij/ wand sloot aan op de oost-west georiënteerde vlechtwerkwand
(spoor 27, afbeelding 5.25). Het geheel bevond zich tussen 0,02 m NAP en 0,32 m –NAP. Omdat de
wand zich waarschijnlijk ter plaatse van de noord-zuid lopende rij palen bevond, is het niet
waarschijnlijk dat spoor 27 de achterwand van de woning betreft. Mogelijk gaat het hier om een
erfscheiding of om de wand van een ander gebouw.

Afbeelding 5.25: wp 2, sectie 2,
vlak 1, de wand spoor 27 (fase 2
ca. 1325-1350), gelegen in de
antropogene laag spoor 24 (fase
2 ca. 1325-1350).

Afbeelding 5.26: wp 2, sectie 2,
vlak 2 spoor 32 kleibaan, met
links en rechts daarvan spoor 31
greppel uit fase 1 (zwarte laag,
ca. 1300-1325), boven het
fotobordje is nog een paal
zichtbaar van de bebouwing uit
fase 2 (ca. 1325-1350).

Spoor 24 is een ophogingslaag uit de 14e eeuw. In deze laag bevond zich de hierboven beschreven rij
palen. In deze laag zijn o.a. 63 schrijfstiftjes gevonden, die verderop uitgebreid afgebeeld en
beschreven worden.
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5.5           Fase 3 (2e helft 14e-15e eeuw/ 1350-1500)

Opvallend in de fase is dat de houten bebouwing plaats maakt voor bakstenen opvolgers. Verder
kunnen aan deze fase een groot aantal afvalkuilen en twee tonputten (waterputten/ afvalputten) en
een beerton worden toegewezen. Ophogingslagen uit deze fase waren nog slechts beperkt aanwezig.

Afbeelding 5.27: werkput 1,
westprofiel, sectie 4.

Afbeelding 5.28: tekening
westprofiel sectie 4
(schaal 1:50).
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Afbeelding 5.29: tonput spoor
59 (fase 3, ca. 1350-1400).

De tonput spoor 59 in sectie 4 dateert waarschijnlijk uit fase 3 (afbeelding 5.27-5.29). Het betrof een
tonput met een maximale diameter van 56 cm, die bestond uit minimaal twee gestapelde tonnen. De
tonput was tot een diepte van 1,44 m bewaard gebleven, tussen ca. 0,91 m −NAP en 2,35 m −NAP.
De put was gevuld met minimaal zes lagen. Er heeft mogelijk een steenkraag op de put gezeten. Op
basis van het aangetroffen aardewerk (vnrs. 251 en 246) krijgt deze tonput een datering in de 14e –
tweede helft 15e eeuw.

Een tweede tonput (spoor 12p, 15p en 13p) was minder diep ingegraven (0,16 m –NAP). Terwijl de
andere putten waarschijnlijk als waterput gefunctioneerd hebben, is de functie van deze put
onduidelijk. Deze zal eerder als reservoir gediend hebben (afbeelding 5.30-5.31). De 14e-eeuwse
bodemlagen waarin de tonput was ingegraven zijn ten zuiden hiervan vergraven (spoor 11p, 5p, 22p
en 18p). De tonput (spoor 13) betrof een houten ton met een maximale diameter van 76 cm. De ton
werd met drie hoepels bijeen gehouden. De bewaard gebleven diepte bedroeg 1,14 m. De ton bevond
zich tussen 0,30 m −NAP en 1,44 m −NAP. De vulling bestond voornamelijk uit mest (soort niet
bepaald). Waarschijnlijk heeft de ton als beerton dienst gedaan. Ook is in de ton een houten bak
(=spoor 15, 14P) aangetroffen. Waarschijnlijk heeft de bak bij de ton gehoord en is het geheel in
onbruik geraakt. De diameter van de bak is 42 cm, de hoogte is 38 cm. De datering van de ton is niet
bekend, maar op basis van de stratigrafie zal de ton tot de 3e bewoningsfase behoord hebben. Een
datering van de tonputten door middel van dendrochronologisch onderzoek is volgens de
houtspecialist niet mogelijk, omdat spinthout op de meeste duigen ontbrak. Hierbij dient wel
opgemerkt te worden dat niet consequent al het hout uit de opgraving verzameld is. De datering van
de putten is hoofdzakelijk gebeurd op basis van aardewerkvondsten in de vullingen. Deze geven het
moment van het in onbruik raken van de (water)putten aan.
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Afbeelding 5.30: werkput 1,
westprofiel, sectie 3.

Afbeelding 5.31: tekening
westprofiel sectie 3. De post-
middeleeuwse tonput (groen,
fase 3 ca. 1600-1800) is, met zijn
ingraving, in dit profiel het meest
opvallend. Rechts boven in het
profiel de 15e-eeuwse tonput
(bruin, fase 3
ca. 1350-1500) (schaal 1:50).
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In het profiel van sectie 2 (afbeelding 5.32-5.33) is duidelijke de antropogene laag (ophoging; bruin) uit
fase 3 zichtbaar met latere vergraving (groen), bovenop het dikke antropogene pakket uit fase 2
(oranje) en fase 1 (paars). In sectie 2 was, op de schone kleilaag uit fase 1, een pakket iets vuilere klei
aanwezig met een groot aantal paaltjes. Deze bevonden zich in het verlengde van de houten wand uit
sectie 5, welke als wand van een huis wordt geïnterpreteerd. Mogelijk vormden de paaltjes in sectie 2
een erfscheiding. Opvallend was verder de afgeknapte boomstronk, die nog rechtop in het profiel
stond.

Afbeelding 5.32: werkput 1,
westprofiel, bovenzijde sectie 2.
In de laag uit fase 2 zijn een
aantal paaltjes zichtbaar. Deze
stonden in het verlengde van de
houten wand van een huis
(spoor p5-p9) uit sectie 5.
Mogelijk vormden de paaltjes in
deze sectie de achter het huis
gelegen erfscheiding.

Afbeelding 5.33: tekening
westprofiel sectie 2
(schaal 1:50).
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In het westprofiel van werkput 1 van sectie 1 is zichtbaar dat de ophogingslagen uit fase 2 werden
doorsneden in verband met de aanleg van een fundering (spoor 71p), welke later grotendeels is
uitgebroken (spoor 30p-33p en 40p, afbeelding 5.34-5.35). Deze fundering (spoor 71p = 42p) is een
vermoedelijk 14e/15e-eeuws muurfragment waarvan 5 steenlagen bewaard waren gebleven. De muur
is noord-zuid georiënteerd en het formaat van de bakstenen is 28x14x7 cm. Tot deze 3e

bewoningsfase behoren waarschijnlijk ook de antropogene pakketten (spoor 2p, 3p, 5p en 27p), die in
later tijd vergraven zijn (door spoor 26p).

Afbeelding 5.34: werkput 1, westprofiel, sectie 1.

Afbeelding 5.35: tekening westprofiel sectie 1 (schaal 1:50).
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Een derde tonput (spoor 14) betrof een houten ton met een diameter van 96 cm. De ton werd met
hoepels bijeen gehouden. De bewaard gebleven diepte bedroeg 0,5 m. De ton bevond zich tussen
0,19 m −NAP en 0,7 m –NAP (afbeelding 5.36). Aangezien de tonput een bodem heeft zal deze niet
als welwaterput gefunctioneerd hebben. Mogelijk heeft de tonput gediend voor de opvang van
regenwater. Een andere mogelijkheid is dat de tonput (in een later stadium) gefunctioneerd heeft als
beerput en/ of afvalput. Op basis van het aardewerk wordt de ton in de eerste helft van de 15e eeuw
gedateerd (hoofdstuk 6.5).

Afbeelding 5.36: werkput 1,
 vlak 1, spoor 14; datering:
1e helft van de 15e eeuw.

In vlak 1 van werkput 1 was zichtbaar dat het 14e-eeuwse vlak doorsneden werd door een vijftal grote
kuilen (spoor 11, 19, 21, 22 en 23) en een aantal kleinere ingravingen (afbeelding 5.37-5.39 en 5.43).

Afbeelding 5.37: wp 1, vlak 2
sectie 1 zuiddeel spoor 5
linksonder en spoor 16
(fase 3, ca. 1350-1500).
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Afbeelding 5.38: wp 1, vlak 2
sectie 1 noorddeel:
spoor 19 rechtsonder
(fase 3, ca. 1350-1500).

Het meest opvallend van deze sporen was een diepe onregelmatige ovale kuil (spoor 11, afbeelding
5.39-5.41). De lengte was 2,44 m; de breedte 1,94 m. De kuil was minimaal 1,04 m diep, en is
opgevuld met lagen. De kuil wordt op basis van het aardewerk gedateerd van de tweede helft 14e tot
en met het derde kwart van de 15e eeuw.

Afbeelding 5.39: coupe (oost-west) over
 spoor 11 in wp 1 (fase 3, ca. 1350-1500).
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Afbeelding 5.40: in kuil spoor 11 wordt een vrijwel complete
waterkan aangetroffen (fase 3, ca. 1350-1400).

Afbeelding 5.41: pollenbak geslagen in
onderste vulling van spoor 11.

Het meest opvallende spoor binnen de opgraving was de grote beerkelder (spoor 1, 2, 6 en 31 met
vulling spoor 3, afbeelding 5.42-5.43). Het betrof een vermoedelijk in de 14e eeuw aangelegde
constructie. De beerkelder was 3,8 bij 3,2 m groot (maten binnenzijde 2,9 bij 2,4 m). De bewaard
gebleven diepte bedroeg 56 cm. De resten van de beerkelder bevonden zich tussen 0,06 m +NAP en
0,50 m  –NAP. De muren waren een tot anderhalve steen breed. Op de beerput heeft een tongewelf
gezeten.14 De westzijde (= spoor 31) was lager dan de andere zijden en de muur bestond hier
voornamelijk uit hergebruikte stenen. Dit wijst erop dat de opening aan deze zijde heeft gezeten. De
bodem van de beerput bestond uit regelmatig gelegde kloostermoppen en hergebruikte stenen. Er
bevonden zich twee gaten in het centrale deel van de bodem.

Afbeelding 5.42:
wp 1, de beer-
kelder (S1, 2, 6,
31). Aanleg fase 3,
ca. 1350-1500;
gebruikt tot in fase
4, 17e eeuw).

                                               
14 Zie Kaptijn 2003, 17.
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Afbeelding 5.43: sporenoverzicht werkput 1 vlak 1 (schaal 1:100).

WERKPUT 1 

VLAK 1 

sectie J 

sectie 2 

sectie 3 

sectie 4 

sectie 5 

Om. 

126.490 

126.490 

6 
METSEL VERBANDEN 

aanzicht A _ A 
S 2, beerkelder 

rode baksteen 

~ 25x12x55 
~ 30,_, , 

aanzicht B _ B 
S 1, beerkelder 

aanzicht c _ c 
S 8, beerput 

aanzicht D - o 
beerput 

'" 

30x 15x6,5 
rode baksteen 
31 X 14X 7 

gele baksteen 
32x _ x6,5 

Legenda 

'" 

baksteen 
geglazuurd 

LJ fase 2-sporen 

C:=J fase 2-ophooglagen 

LJ fase 3-sporen 

~ fase 3-ophooglagen 

- fase 4-sporen 
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Afbeelding 5.44: muur spoor 8
van de beerput in vlak 3; (fase 3,
ca. 1350-1400). De insteek
spoor 56 (fase 3, ca. 1350-1400)
doorsnijdt hier spoor 53
(fase 2, ca. 1325-1350).

Er waren twee subfaseringen in de opbouw van de beerkelder zichtbaar. De eerste fase was
opgetrokken uit kloostermoppen, waarbij mortel is gebruikt. Hierbij is een combinatie van een staand
verband en kruisverband toegepast. Waarschijnlijk is de eerste fase in de 14e of 15e eeuw gebouwd.
De tweede subfase, die mogelijk uit de 15e of 16e eeuw stamt, bestond uit gele en rode bakstenen die
bovenop een deel van de eerste fase gelegd waren. Een groot aantal stenen was hierbij hergebruikt.
Tussen de baksteenformaten zaten grote verschillen, enkele afmetingen zijn 30x?x6 cm,
25x12x5,5 cm, 20x9x4,5 cm en 22x?x6 cm. Uit de diverse formaten blijkt dat de bakstenen zeer
waarschijnlijk van verschillende structuren afkomstig zijn. Tussen de bakstenen is (kalk)mortel
gebruikt. In de tweede fase sloten verschillende muurdelen koud op elkaar aan (bijvoorbeeld spoor 1
koud op spoor 2 en spoor 6 koud op spoor 1). De vulling (=spoor 3a en 3b) van de beerput bestond uit
gemengde beer- en puinlagen. Aardewerk uit de vulling wordt gedateerd in de tweede helft 14e eeuw
tot de 17e eeuw (hoofdstuk 6.3). De beerkelder zal aan het begin van de 17e eeuw buiten gebruik zijn
geraakt. Tot welk gebouw de beerkelder heeft behoord blijft onduidelijk. Helaas was de bovengrond
reeds grotendeels geroerd.
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In het zuidelijke deel van werkput 1 was meer muurwerk bewaard gebleven, zij het fragmentarisch.
Een L-vormige fundering van 4,2 m en 3,7 m (spoor 28 en 29) was vermoedelijk het restant van een
woning (afbeelding 5.45-5.46). Van de fundering waren nog vijf steenlagen bewaard gebleven, die
bestonden uit oranjerode bakstenen met een formaat van 30x14x7 cm. De fundering is vermoedelijk in
de 14e eeuw aangelegd en was tot in de 16e eeuw in gebruik. De fundering kende twee bouwfasen.
Het noordelijke deel van de westmuur en de noordmuur behoorden tot de oudste fase en waren
respectievelijk twee- en anderhalfsteens breed. Het zuidelijke deel van de westmuur behoorde tot de
tweede fase en is koud tegen de eerste fase in het verlengde van de muur aangezet. Ten oosten van
dit punt zijn tevens resten van een dwarsmuur aangetroffen.

Afbeelding 5.45: werkput 1,
fundering (hoek) van een
gebouw (spoor 28/ 29) uit
fase 3, ca. 1350-1500.

Afbeelding 5.46: muur S8 van de
gemetselde beerput (fase 3,
ca. 1350-1400). Rechts van de
betonpaal begint muur spoor 28
(fase 3, ca. 1350-1500).
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Tegen de achtergevel van dit gebouw was een gemetselde beerput (spoor 8 en 9 met vulling spoor
10) geplaatst (afbeelding 5.43 en 5.47-5.48). De beerput was 2,68 m lang en 2,15 m breed. De
bewaard gebleven diepte bedroeg 2,0 m. De beerput bevond zich tussen 0,25 m NAP en 1,75 m –
NAP. De beerput was opgebouwd uit bakstenen met een formaat van 30x14x7 cm en 30x15x6,5 cm.
Er waren twee uitsparingen boven in de west- en oostmuur gemaakt, waarschijnlijk hebben hier
houten balken in gezeten waarop een vloer was aangebracht. In de vloer heeft een uitsparing
gezeten, waarin wellicht een ladder geplaatst kon worden. Zo kon men dan van bovenaf de beerput
legen. Op de bodem van de beerput was aan de noord-, oost- en westzijde één vertanding zichtbaar.
De beerput was opgebouwd uit minimaal achttien steenlagen. De vulling (spoor 10) van de beerkelder
bestond uit vier lagen. Op basis van de aardewerkdateringen wordt de beerput in de 14e eeuw
gedateerd (hoofdstuk 6.4).

Afbeelding 5.47: werkput 1,
spoor 8 en 9, de beerput (fase 3,
ca. 1350-1400).

Afbeelding 5.48: detail beerput
spoor 8/ 9 met uitsparingen voor
houten vloer.
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5.6           Fase 4 (16e-18e eeuw/ 1500-1800)

Van de laatste, vierde fase, de 16e tot en met de 18e eeuw, zijn tijdens de opgraving niet veel sporen
aangetroffen. De meeste sporen zijn afkomstig uit de profielen. De nieuwbouw en de sloop daarvan
hadden de sporen en structuren uit deze periode voorafgaand aan de opgraving al grotendeels
verwijderd (zie paragraaf archeologische begeleiding). Een enkele tonput en de laatste fase van de
beerput horen tot de overgebleven sporen in het vlak. Andere sporen moeten geplaatst worden in de
hogere delen van de profielen. Dit zijn met name ophogingslagen, kuilen en muurfragmenten. Van de
meeste sporen zijn geen exacte dateringen bekend.

In werkput 1 bevond zich een tonput (spoor 12 = 58), die wordt gedateerd in de tweede helft van de
18e eeuw (afbeelding 5.49). De put heeft uit minimaal twee gestapelde tonnen bestaan, met een
maximale diameter van 70 cm. De tonnen zijn met hoepels bijeengehouden. De tonput is minimaal
2 m diep geweest. De tonnen bevonden zich tussen 0,29 m −NAP en 2,29 m −NAP. De vulling van de
tonput bevat o.a. puin, aardewerk (hoofdstuk 6.5), tegels (hoofdstuk 7.3), plavuizen, stucwerk en
leisteen.

Afbeelding 5.49: werkput 1, westprofiel,
sectie 3 tonput (spoor 58)
(fase 4, 1750-1800).
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In werkput 2 was bovenin het westprofiel van sectie 2 een muurfragment (spoor 45) van maximaal 11
steenlagen, bewaard gebleven (afbeelding 5.7). Dit spoor sloot aan op een restant van een fundering
(spoor 21) die in het vlak zichtbaar was. Deze fundering betrof een hoekpunt van een vermoedelijk
16e-18e-eeuws gebouw. De lengte van deze fundering (spoor 21) bedroeg 0,76 m; de breedte 0,70 m.
De fundering bevond zich op 0,03 m +NAP. Er waren drie steenlagen bewaard gebleven (afbeelding
5.50-5.51).

In het noordelijke uiteinde van werkput 2 bevond zich tenslotte nog een 16e-17e-eeuws muurfragment
(spoor 20), opgebouwd uit hergebruikte bakstenen met een formaat van 30x14x 7 cm en bakstenen
met een formaat van 21x10x5 cm. Van de muur was nog 30 cm opgaand metselwerk aanwezig, dat
vijf steenlagen telde. De muur was enkelsteens breed en was mogelijk in een zogenaamd
koppenverband gelegd. De muur was op hout en zand gefundeerd. Het muurwerk wordt gedateerd in
de periode na de 15e/16e eeuw (afbeelding 5.50-5.51).

Afbeelding 5.50: werkput 2, sectie 2 vlak 1,
op de voorgrond de fundering spoor 21
(fase 4, ca. 16e-18e eeuw) gelegen op
ophogingslaag spoor 23 (fase 4, ca. 16e-
18e eeuw) en kuil spoor 28 en spoor 24
ophogingslaag (beide uit fase 2,
ca. 1300/1325-1350/1400) Op de
achtergrond is een 16e-17e-eeuws
muurfragment (spoor 20) zichtbaar.
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Afbeelding 5.51: sporenoverzicht werkput 2 vlak 1 (schaal 1:50).
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Afbeelding 5.52: zicht op de uiterst
gevaarlijke omstandigheden in werkput 2.
In de korte profielwand is nog een houten
paal zichtbaar.

Afbeelding 5.53: sfeerimpressie van de archeologische werkzaamheden in werkput 1.
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6 AARDEWERK 

Guus van den Berg, Jorrit van Horssen, m.m.v. Martin Veen

6.1           Inleiding

Er is veel laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen in de sporen. Aardewerk is doorgaans de grootse
vondstcategorie bij opgravingen. Aardewerken gebruiksvoorwerpen zijn breekbaar en werden voor
een groot deel dagelijks gebruikt waardoor de levensduur meestal niet erg lang was. Door de eeuwen
veranderde het gebruiksaardewerk continu van vorm en kwamen er nieuwe, geïmporteerde
aardewerksoorten bij of verdwenen oude aardewerksoorten door verloren concurrentie met de nieuwe
soorten.

Al het aardewerk is in eerste instantie gedocumenteerd (quick scan) door Guus van den Berg van
Hollandia (zie tabel 6.1-6.3). Van complete vormen en nieuwe typen zijn foto’s, tekeningen en
beschrijvingen gemaakt, die zijn opgenomen in de aardewerkcatalogus. Vervolgens is – onder andere
ten behoeve van het sporenonderzoek – aardewerk uit geselecteerde sporen nader geanalyseerd
door Jorrit van Horssen. Het gaat hier om aardewerk uit werkput 1, sporen 3, 10, 14 en 58, en uit
werkput 2, sporen 23 en 24. De bijzondere en complete aardewerkvormen zijn achterin dit hoofdstuk
in de catalogus opgenomen en vet afgedrukt in de tabellen van de quickscan en de tekst van dit
hoofdstuk.

6.2           De gevonden aardewerksoorten in het kort

Tot aan het einde van de 13e eeuw werd het meeste dagelijkse gebruiksaardewerk door de mensen
thuis vervaardigd. Dit waren grote ronde kookpotten, de zgn. kogelpoten. In de loop van de 13e eeuw
ontstonden de eerste ateliers van beroepspottenbakkers in de dan opkomende steden. Het verschil
met het huisgemaakte aardewerk was dat het nieuwe grijze en rode aardewerk op een draaischijf
werd gemaakt en niet langer uit de hand werd geboetseerd. Aan het einde van de 13e eeuw en de 14e

eeuw werd er vooral grijsbakkend aardewerk gemaakt. Vanaf de 14e eeuw maakte het grijze
aardewerk steeds meer plaats voor roodbakkend aardewerk om in de 16e eeuw bijna geheel te
verdwijnen. Om het rode aardewerk makkelijker schoon te houden werd het bedekt met loodglazuur.
Aanvankelijk nog spaarzaam omdat loodglazuur lastig te verkrijgen was, maar in de loop van de tijd
werd er steeds meer gebruikt om het vaatwerk te bedekken. Van dit aardewerk werden vooral
kookpotten, bakpannen, kannen en borden vervaardigd. Een kwalitatief betere soort aardewerk was
het steengoed dat in het Duitse Rijnland werd gemaakt. Doordat het op een veel hogere temperatuur
was gebakken, was het minder poreus, en veel geschikter om dranken in te bewaren. In dit aardewerk
werden dan ook vooral bekers en kannen vervaardigd. Aan het begin van de 16e eeuw werd majolica
uit Spanje en Vlaanderen geïmporteerd. Na de val van Antwerpen in de Tachtigjarige Oorlog
vestigden gevluchte Antwerpse majolicabakkers zich in Delft, Haarlem en Amsterdam. Het majolica-
aardewerk was niet erg duurzaam maar door zijn kleurige beschildering op een witte ondergrond erg
fraai. Er werden vooral borden en zalfpotten van vervaardigd. Aan het begin van de 17e eeuw krijgt de
majolica concurrentie van een geheel nieuwe soort aardewerk uit Azië: het porselein. Dit aardewerk is
nog veel harder gebakken dan steengoed en het werd erg populair. Om toch de concurrentie met
deze nieuwe aardewerksoort aan te kunnen gingen de majolicabakkers in Nederland zelf ook
Aziatische motieven op hun aardewerk schilderen. Halverwege de 17e eeuw wordt het
fabricageprocédé van majolica verbeterd. Het aardewerk dat nu wordt gemaakt wordt faience
genoemd maar is beter bekend als Delfts blauw. Tafelservies blijft wel steeds de belangrijkste vorm.
Aan het einde van de 18e eeuw worden de vormen van het faience niet meer met de hand gedraaid
maar in een mal geperst. Dit wordt industrieel aardewerk genoemd.
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Tabel 6.1: quick scan; aardewerk wp 1, aanleg vlak.
Spoor Vlak Vnr. Materiaal Datering

begin
datering eind

- 0 121 s2- (ca. 15B-16A); g- (ca. 14-15) 1300/1400 1550
- 0 170 s2- (kan, Raeren, ca. 16A) 1500 1550
- 0 214 s1- (ca. 14-15A); s2- (ca. 15B-16A); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-16); iw- (ca. 18d-

19A)
1300 1850

- 0 232 ca. 30 fragm g-pot-?; (ca. 14B-15) 1350 1500
- 0 234 s1- (ca. 14d-15); s2- (ca. 15d-16A); s4- (ca. 13d-14a); s5- (ca. 13c-14a); g- (ca.

14-15); r- (ca. 14B-17); f- (ca. 17d-18a)
1250/1325 1725

- 0 234 s1- (14d-15A) 1375 1450
- 0 261 s1- (ca. 14); g- (ca. 14-15) 1300 1400/1500
- 0 271 g- (o.a. g-pot-?, randfragment, ca. 14d-15A); r- (o.a. r-(blo)-?, randfragment,

standvinnen, kraagrand, 2 golfbanden op schouder, geheel loodglazuur; ca. 15A)
1375 1450

Tabel 6.2: quick scan; aardewerk wp 1, per spoor.
Spoor Vlak Vnr. Materiaal Datering

begin
datering
eind

1 1 155 s1- (= s1-(kan)-?, met asglazuur, ca. 14d-15A 1375 1450
3 1 3 r- (ca. 15) 1400 1500
3 1 95 g- (standvinnen; ca. 14-15A) 1300 1450
3 1 103 1 s1-?-? (wandfragment Siegburg, ca. 15(B)); 1 r-pis-? (ongeglazuurd, ziel, hoge

hals; ca. 14d-15A); 1 r-pot-? (standring; geheel loodglazuur; ca. 15B-16A); 4 r-?-
? (ca. 15-16A)

1375/1400 1500/1550

4 1 58 s1- (ca. 14-15A); s2- (ca. 14(A)); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14(A)) 1300 1400/1450
4 1 101 s1- (ca. 14-15A); s2- (ca. 15); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15A) 1300 1450/1500
7 1 8 s1- (Siegburg; ca. 14B-15); s2- (Siegburg; ca. 15); g- (ca. 14-15); r- (o.a. r-pis-?,

spaarzaam glazuur, ca. 14d-15A; r-oli-?, 15-16; r-gra-?, ca. 15-16A); 3
fragmenten dierlijk botmateriaal

1350/1400 1550

7 1 36 s1- (ca. 14B); g- (ca. 14-15); r- (bakpan ca. 14bc, inwendig loodglazuur) 1300/1325 1400/1500
8 1 64 s1- (ca. 14); g- (ca. 15A); r- (= misbrandfragment); brokjes baksteengruis +

mortelgruis
1300/1400 1450

10 1 6 s2- (ca. 15) met doorboring in het oor 1400 1500
10 1 6 s2- (ca. 14-15); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15); fragment pleisterwerk 1300 1500
10 1 24 s1- (ca. 14A) 1300 1350
10 1 26 s2- (ca. 14B-15A); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15); 1 roodbakkend plavuisfragment

(bovenzijde loodglazuur; ca. 14-15)
1300/1350 1450/1500

10 1 123 s1- (o.a. ‘gevlamde’ exemplaren, ca. 14B-15A); g- (o.a. ‘standringen’ van relatief
dicht op elkaar geplaatste standvinnen; ca. 14B-15A); r- (o.a. enkele grapes met
driehoekige worstoren; ca. 14d-15a)

1350/1375 1425/1450

10 1 125 s1- (= s1-kan-(21); ca. 14A); s2- (= s2-kan-(34); ca. 15d-16a); g- (g-kom-(9),
14A; g-pot-?, standvinnen, ca. 14-15A); r- (r-bak-11, ca. 14A; r-(gra)-?,
uitwendig spatten glazuur, ca. 14A)

1300 1525

10 1 125 s1- (o.a. s1-kan-?; 14A) 1300 1350
10 1 125 s1- (o.a. 2x s1-kan-(15); ca. 14B); g- (o.a. kan met hoge hals en vrij dicht op

elkaar gezette standvinnen; ca. 14B-15A)
1350 1450

10 1 162 opmerking: een deel van de fragmenten uit dit Vnr passen aan r-(bak-30) uit Vnr
205). s1- (ca. 14); s2- (ca. 14-15A); g- (ca. 14-15); baksteenfragment;
r-kom-/r-dri- misbaksel? verbrand (ca. 14)

1300 1450/1500

10 1 168 g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15A) 1300 1450/1500
10 1 171 s4- (Langerwehe, ca. 13d-14A); r- (spaarzame spatten loodglazuur, ca. 14(A)) 1275 1350/1400
10 1 205 s1- (o.a. s1-dri-1; archeologisch compleet; 16A); s2- (ca. 15B-16A); g-

(vermoedelijk pot; ca. 15); r- (o.a. r-gra-?; ca. 14)
1450/1500 1550

10 1 211 r-gra-3 , archeologisch compleet, 3 horizontale groeven op buik, del in pootjes,
loodgl op schouder en bodem, beroet, ca. 14b-d + r-gra-6, bodem ontbreekt,
spaarzaam glazuur, 14

1300/1325 1400

10 1 212 r-gra-3 , archeologisch compleet, 3 horizontale groeven op buik, wijde mond 1300/1325 1400
10 1 231 s2- (= s2-kru-4 ; compleet; ca. 15B-16a) 1450 1525
11 1 10 s1- (o.a. s1-kan-?; ca. 14B-15A) 1350 1450
11 1 20 s1- (ca. 14A + 14B); g- (ca. 14); r- (ca. 14) 1300 1400
11 1 126 g-kan-6 (archeologisch compleet, 15A) 1400 1450
11 1 127 s1- (o.a. s1-kan-14; Siegburg; 14a); s2- (ca. 15); g- (o.a. g-kom-(3), ca. 15); r-

(o.a. r-gra-?, ca. 14A)
1300 1500

11 1 128 s1- (ca. 14); s2-vel-1 ( Siegburg; ca. 15A); g- (ca. 14); r- (ca. 14-15A) 1300 1450
11 1 129 g-pot-5 (archeologisch compleet, 15A) 1400 1450
11 1 142 s1- (ca. 14); s2- (Siegburg; ca. 14B-15A); r- (ca. 14) 1350/1400 1450
11 1 143 s1- (o.a. s1-kan-(21), ca. 14a; overige fragmenten ca. 14) 1300 1400
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Tabel 6.2: quick scan; aardewerk wp 1, per spoor (v ervolg).
Spoor Vlak Vnr. Materiaal Datering

begin
datering
eind

11 1 146 g- (o.a. g-kom-(13), ca. 14(A); overige fragmenten ca. 14-15) 1300 1400/1500
11 1 205 s2- (= s2-(kan)?; slank model; ca. 14B-15A); g- (= g-kan-(3); randfr.; ca. 15a-15c) 1350/1400 1475
11 1 205 s1- (o.a. s1-dri-?, ca. 14(B)-15; s1-kan-(15), ca. 14B); s2- (= s2-kan-?,

Langerwehe?, ca. 14B-15A); g- (o.a. g-kan-?, hoge manchetranden, ca. 14d-
15A); r- (o.a. r-(kan)-?, ca. 14d-15A; r-(bak-30), ca. 15b-c); baksteengruis,
plavuisfragment met loodgl.; etc

1350 1475

11 1 215 s2- (Siegburg; ca. 15) 1400 1500
12 1 23 g- (= fragment met standvinnen; ca. 14-15A) 1300 1450
12 3 239 s2- (ca. 15); g- (grote waterkannen met manchetranden; ca. 15); r- (ca. 14B(-15A) 1350 1450/1500
14 1 145 s2- (Langerwehe; ca. 14B-15A); g- (brede standvinnen; standringen van dicht

tegen elkaar gezette vinnen + sterk geaccentueerde kraagranden; ca. 15A); r-
(=r-(blo)-?; golfband van klei op wand; ca. 15A)

1350/1400 1450

14 1 145 g- (= g-kom-10; ca. 14A) 1300 1350
14 1 165 r- (15-16; o.a. r-bak-2; ca. 15B-16A) 1400/1450 1550/1600
14 1 167 s1- (ca. 14B-15); r- (= r-bak-2; ca. 15B-16A) 1350 1550
19 1 45 g- (ca. 14B-15a); s2- (ca. 14b-d); r- (ca. 15a-c) 1325/1350 1475
21 1 48 s2- (Langerwehe kan met radstempels, ijzerengobe en zoutglazuur; ca. 14B); g-

(14-15)
1350 1400/1500

21 1 79 s2- (ca. 14B-15); g- (ca. 14B-15); r- (ca. 14) 1300/1350 1500
21 1 45 g- (ca. 14B-15a); s2- (ca. 14b-d); r- (ca. 15a-c) 1325/1350 1475
23 1 85 s1- (o.a. s1-kan-(15); ca. 14B); g- (o.a. standvinnen en scherp omgebogen

randen; ca. 14-15A); r- (o.a fragment met slibboogjes; alle fragmenten hebben
(vrijwel) geheel loodglazuur; ca. 15-16A)

1300/1350 1400/1550

25 2 55 s1- (ca. 14-15A); g- (ca. 14-15) 1300 1450/1500
26 2 51 g- (ca. 14(B)-15A) 1300/1350 1450
26 2 71 s1- (ca. 14); s2- (ca. 14); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15) 1300 1400/1500
27 2 52 s2- (ca. 15); g- (ca. 14); r- (ca. 14(A)) 1300/1400 1500
28 1 67 s1- (ca. 14); s2- (knopfragment; ca. 15-16); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15) 1300-1400 1500
29 1 67 s1- (ca. 14); s2- (knopfragment; ca. 15-16); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15) 1300-1400 1500
30 2 73 g- (ca. 14-15) 1300 1500
32 1 92 g- (ca. 14-15); r- (ca. 14A) 1300 1350/1500
34 2 130 s1- (Siegburg; leemengobe, ca. 14B-15A); g- (standvinnen; ca. 14) 1300 1400/1450
34 2 140 s1- (ca. 14); s2- (Siegburg + Langerwehe; ca. 14); g- (o.a. g-kom-(10) , 14A;

g-pot-(2) , 14B-15A); r- (o.a. r-dov- nieuw type? ; ca. 14B-15A)
1300 1400/1450

34 1 140 g- (= g-kom-10, profiel compleet; ca. 14A) 1300 1350
34 2 148 s1- (ca. 14); s2- (ca. 14-15A); g- (ca. 15a-c); r- (ca. 14) 1300 1400/1475
34 0 196 s1- (ca. 14-15A); g- (ca. 14-15) 1300 1450/1500
40 2 151 g- (ca. 14) 1300 1400
43 2 213 g- (o.a. g-kom-?; g-bak-? Met holle steel; g-kan-? Met brede schouders en smalle

basis; ca. 14A-15A)
1300 1450

43 2 213 s1- (ca. 14(A)); g- (ca. 14-15) 1300 1400/1500
43 2 213 s1- (ca. 14); g- (ca. 14-15) 1300 1400/1500
48 3 218 s2- (=s2-bek-2; bodem ontbreekt; 14(B) 1300/1350 1400
48 3 218 g- (= g-kom-?; ca. 14A) 1300 1350
50 3 230 s1-; s2-spb-nieuw type ; Langerwehe; ca. 14d-15A); r- (bodemfragment:

standring van dicht op elkaar gezette vinnen; ca. 14B-15A)
1350/1375 1450

50 3 230 s4- (ca. 13d-14a); g- (ca. 14-15) 1275/1300 1325/1400
52 3 237 g- (ca. 14-15) 1300 1500
52 3 237 s2- (aangedrukte standring; zoutglazuur met ijzerengobe); ca. 14 1300 1400
53 3 246 s1- (ca. 14(A)); s2- (o.a. Langerwehe-rand met radstempel (visgraatmotief); ca.

14A); g- (ca. 14-15A); r- (ca. 14); 1 fragment mogelijk ‘hoogversierd’ aardewerk of
‘Weiche Ware’ (d.groen gespikkeld loodglazuur; ca. 14)

1300 1400/1450

53 2 255 s1- (ca. 14); g- (ca. 14-15); r- (o.a. bodemfragment grape met spatelindruk boven
pootje; ca. 14b-d)

1325 1400/1500

54 3 244 s2- (= s2-kan-?, Langerwehe, leemengobe, ca. 14-15A) 1300 1450
58 3 252 r- (ca. 16-17); m- (m-bor-?; bovenzijde wit tinglazuur; ca. 17d-18a) 1500/1600 1725
58 3 256 s3- (ca. 18b-c); r- (ca. 18A); w- (ca. 17d-18A); m- (tegel, ca. 17d-18A); f- (ca. 17d-

18A); kleipijpen (ca. 18bc); knikkers
1675/1700 1775

59 0 251 s1- (Siegburg; ca. 14(A); s2- (Siegburg + Langerwehe; ca. 14); g- (ca. 14-15); r-
(=grape met del in pootjes en vlekken loodglazuur; ca. 14b-d)

1300/1325 1400

59 0 251 s1- (=s1-dri-3; ca. 14A); s2- (Langerwehe; ca. 14-15A); g- (ca. 14-15); r- (=r-spa-
(4), ca. 14b-d + r-bak-?, ca. 14)

1300 1400/1450
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Tabel 6.2: quick scan; aardewerk wp 1, per spoor (v ervolg).
Spoor Vlak Vnr. Materiaal Datering

begin
datering
eind

- 0 1 s1- (ca. 14-15A); s2- (ca. 15B-16); g- (ca. 14-15); p- (ca. 18) 1300 1700
- 1 2 s1- (ca. 14A); s2- (ca. 14b-d); g- (ca. 14B) 1300 1400
- 1 5 s2- (ca. 14-15); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14(A)) 1300 1500
- 1 14 g- (ca. 14-15); r- (ca. 14) 1300 1400/1500
- 1 16 s1- (Siegburg, ca. 15) 1400 1500
- 1 17 g- (ca. 14-15) 1300 1500
- 1 19 s1- (s1-kan-(9); Siegburg; ca. 14d-15a) 1375 1425
- 1 30 g-?-? (ca. 14-15) 1300 1500
- 1 61 s1- (kanfragment; 14-15(A)); g- (o.a. komfragment op standvinnen; ca. 14-15A;

r- (ca. 14-15); NS (leisteen, daklei)
1300 1450

- 0 63 s1- (Siegburg, ca. 15); s2- (Raeren en Siegburg; ca. 15-16A); g- (ca. 14-15); r-
(inwendig geheel loodglazuur; ca. 15-16)

1300/1400 1550

- 1 68 r- (=2x r-bak-39; ca. 14A) 1300 1350
- 2 77 g- (ca. 14-15) 1300 1500
- 2 78 g- (ca. 14-15) 1300 1500
- 1 84 s1- (ca. 14); s2- (Keulen/Frechen; ca. 16A); g- (ca. 14-15); ha- (o.a. ha-gra-?,

platte bodem, ca. 15B-16A); r- (o.a. r-spa-(2), spaarzaam loodglazuur, ca. 15bc)
1425/1500 1550

- 1 91 s1- (ca. 14-15A); s2- (Langerwehe, radstempel verticale streepjes; ca. 14); g-
(ca. 14-15); r- (= r-bak-?; inwendig loodglazuur; ca. 14)

1300 1400/1450

- 0 99 g- (ca. 14b-c) 1325 1375
- 2 122 s1- (ca. 14B-15A); s2- (ca. 14B-16A); g- (ca. 14B-15a); r- (ca. 14d-15A) 1350 1550
- 3 122 s4- (ca. 13d-14a) 1275 1325
- 1 124 s1- (ca. 14); s2- (ca. 14-15); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14(A)) 1300 1400/1500
- 0 135 s1- (Siegburg, ca. 14d-15); s2- (ca. 15B); g- (ca. 14-15); r- (= r-bak-1; ca. 14) 1300 1450
- 0 144 s1- (ca. 14b-c); g- (ca. 14c-15a) 1325 1425
- 0 147 s2- (= s2-kan-?, radstempel op schouder; ca. 14d-15A); g- (ca. 14B-15A); r- (ca.

14B-15A)
1350/1375 1450

- 2 148 s1- ; s2-; g-; r- (veel voorwerpen in deze materiaalgroepen met een datering
tussen ca. 14-15A. Randen, vorm standvinnen, etc. wijzen in richting van 14B-
15A)

1300/1350 1450

- 0 161 s1- (ca. 14B); s2- (ca. 14B); g- (ca. 14B-15a) 1350 1425
- 1 164 1 fragment van een versierd benen plaatje (vakverdeling van vierkantjes; in elk

vierkantje 1 centrale doorboring; functie en datering onbekend
? ?

- 0 173 s1- (Siegburg, ca. 14); g- (ca. 14-15); r- (niet goed dateerbaar) 1300 1400/1500
- 0 176 s1- (ca. 14-15A); s2- (Langerwehe?; ca. 14); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15) 1300 1450/1500
- 0 190 s1- (ca. 14); s2- (ca. 16(A)); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15A) 1300 1550/1600
- 0 191 s2- (ca. 15d-16A); g- (ca. 14-15) 1300/1400 1550
- 0 201 g- (ca. 14-15) 1300 1500
- 0 203 s1- (ca. 14-15A); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14-15) 1300 1450/1500
- 0 207 s1- (ca. 14); s2- (Langerwehe, ca. 14B-15A); g- (ca. 14-15); r- (ca. 13d-14A) 1275 1400/1450
- 2 210 s4- (kan, ca. 13d-14a) 1275 1325
- 3 217 - 1 benen glis (compleet); foto ? ?
- 3 219 s1- (ca. 14); g- (ca. 14-15); r- (o.a. r-bak-(32); ca. 14A 1300 1400/1500
- 3 227 s1- (= s1-kan-(14); ca. 14A) 1300 1350
- 0 234 s1- (ca. 14); s2- (ca. 14); g- (ca. 14-15) 1300 1400/1500
- 3 235 s1- (o.a. s1-dri-2, ca. 15c; overige s1- ca. 15); s2- (ca. 16A); g- (ca. 14-15); r-

(ca. 14B-16A)
1300/1400 1550

- 3 241 s1- (ca. 14) 1300 1400
- 0 242 s1- (ca. 14b-c); s2- (ca. 14d-15b); g- (ca. 14c-15a); r- (ca. 14d-15a) 1325-1350 1450
- 0 x s1- (ca. 14A); g- (ca. 14); r- (ca. 14A) 1300 1350/1400
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Tabel 6.3: quick scan; aardewerk wp 2, per spoor.
spoor Vlak Vnr. Materiaal Datering

begin
datering
eind

6 2 258 s1- (ca. 14) 1300 1400
24 1 266 s2- (Langerwehe; ca. 14); r- (geheel loodglazuur; ca. 14(B)) 1300/1350 1400
24 1 270 s1- (ca. 14); g- (= g-pot-7, randfragment, 14A); r- (ca. 14); brokje huttenleem;

fragment dierlijk bot; ovenslak (loodglazuur?)
1300 1350/1400

24 1 271 s1- (ca. 14-15); s2- (ca. 14(A)); g- (ca. 14-15); r- (ca. 14A) 1300 1400/1500
24 1 x s1- (ca. 14); s2- (ca. 15B-16A; onderspit?); g- (ca. 14-15), spinsteentje

grijsbakkend; r- (ca. 14); baksteengruis, mortelgruis, kiezels
1300 1400/1500

24 1 x s1- (ca. 14-15A); s2- (ca. 14); g- (ca. 14-15); r- (meeste fragmenten 14(-15A),
met 1 fragment 17B-18A (vermoedelijk onderspit))

1300 1400/1450

27 1 273 g- (ca. 14(B)); r- (ca. 14) 1300/1350 1400
23/24 1 278 s1-kan-12 (compleet, Siegburg 14a) 1300 1325
23/24 1 279 s1-kan-14 (compleet, Siegburg 14a) 1300 1325
28 1 263 s1- (= s1-kan-(11); bovenhelft compleet; Siegburg; 14A) 1300 1350
29 1 275 fragment benen kam 1300? 1350/1400?
29 1 275 s1- (ca. 14); s2- (ca. 14A) 1300 1350/1400
31-1 2 285 r- (ca. 14a-c) 1300 1375
31-2 2 282 s1- (ca. 14); s2- (ca. 14); g- (ca. 14-15) 1300 1400/1500
31-2 0 289 s1- (= s2-kan-(54) ; bodem ontbreekt, Siegburg 14A) 1300 1350
31-2 0 293 s2- (ca.15B-16a; s2-vel-1, Siegburg, ca. 15B-16a en een kannetje uit dezelfde

periode)
1450 1525

33 0 292 s1- (= s1-kan-? En s1-dri-?; beide ca. 14-15A); r- (o.a. r-bak-(4); ca. 15b-c) 1300/1400 1475
- 1 259 majolica tegelfragment; ca. 17a 1600 1625
- 3 260 s1- (ca. 14(A)) 1300 1350/1400
- 1 264 s1- (ca. 14b-c); s2- (ca. 14B) 1325 1400
- 1 265 r- vierkant voorwerp uit gebakken klei, aan 5 zijden ondiepe gaten en 1 zijde

vlak; functie onbekend
? ?

- 1 269 s2- (Siegburg + Langerwehe; ca. 14(B)-15A 1300/1350 1450

6.3          Aardewerk uit 14e-eeuwse ophogingslaag (werkput 2, spoor 24); tabel 6.4

Vnrs. 266, 270, 271, M41, M42: spoor 24 is een ophogingslaag15 in het noorddeel van put 2, waaruit
veel vondstmateriaal afkomstig is. Het aardewerk wordt – met uitzondering van één scherf –
gedateerd in de 14e eeuw. Het ongeglazuurde steengoed is iets in de meerderheid ten opzichte van
het geglazuurde en bestaat uit twee complete kannen van het type s1-kan-12 en s1-kan-14,
fragmenten van kannen en een fragment van een drinkschaaltje van het type s1-dri-2. Van het
geglazuurde steengoed zijn er alleen kleine scherven van vermoedelijk kannen. De geglazuurde
kannen zijn van vergelijkbare typen als de ongeglazuurde kannen met relatief brede cilindrische
halzen met scherpe draairillen. Scherpe draairillen zijn bij Langerwehe-steengoed kenmerkend voor
de 1e helft van de 14e eeuw.16 De verhouding tussen de aantallen scherven steengoed, grijs- en
roodbakkend aardewerk (afbeelding 6.1) is vrijwel gelijk aan dat van spoor 10 in put 1(afbeelding 6.2).

In het grijsbakkende aardewerk waren alleen fragmenten van potten te herkennen waarvan één van
het type g-pot-7. Het roodbakkende aardewerk bestond voornamelijk uit pispotten en grapen
(kookpotten). Het onderscheid tussen deze twee vormen was niet duidelijk. De meeste potten hadden
een diep ingeduwde aanzet van het oor aan de binnenzijde zoals gebruikelijk is bij pispotten maar er
waren geen fragmenten van bodems met een ziel.17 De enige andere vorm in roodbakkend aardewerk
waren de scherven van twee koppen van het type r-kop-24. Deze koppen met kenmerkende golfband
op de wand zijn in het begin en het midden van de 14e eeuw te dateren. De beide koppen verschillen
nogal van formaat. Eén scherf uit de 18e of 19e eeuw tussen de 119 scherven uit de 14e eeuw moet
zeker per ongeluk tijdens het veldwerk in het spoor terecht zijn gekomen.

                                               
15 Spoor 23 is een kuil gegraven in de ophogingslaag spoor 24. Het materiaal uit deze kuil is alleen globaal
bekeken. Het meeste materiaal is vergelijkbaar met het 14e-eeuwse aardewerk uit spoor 24 – en  komt daar
waarschijnlijk ook uit vandaan -, maar de scherf van een dik geglazuurde bakpan en drie andere goed
geglazuurde scherven dateren uit de 15e of 16e eeuw.
16 Bartels 1999, 52.
17 Bartels 1999, 99.
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Afbeelding 6.1: aantallen scherven steengoed, grijs- en roodbakkend aardewerk uit S24 (14A-B).

Tabel 6.4: aardewerk uit spoor 24, werkput 2.
Vnr. Put Spoor Baksel Type N gr Daterin

g
Bijzonderheden

266 2 24 roodbakkend r-kop-24 3 16 14bc loodglazuur volledig
266 2 24 steengoed s2-kan 1 13 14-16 geknepen standring; zoutglazuur
270 2 24 grijsbakkend g 2 11 13B-16
270 2 24 grijsbakkend g-pot-7 1 152 13B-14 loodglazuur uitwendig
270 2 24 roodbakkend r 1 6 13B-14
270 2 24 steengoed s1-kan 2 22 14
271 2 24 roodbakkend r-kop-24 1 156 14bc loodglazuur volledig
271 2 24 roodbakkend r 1 3 13B-14 loodglazuur spaarzaam
271 2 24 grijsbakkend g 1 7 13B-16
271 2 24 steengoed s2 1 4 14-16 zoutglazuur
271 2 24 steengoed s1 2 12 14
271 2 24 roodbakkend r 2 49 14B-16
271 2 24 grijsbakkend g-pot 2 60 13B-15
271 2 24 grijsbakkend g 4 33 13B-16
271 2 24 roodbakkend r-pis/gra 2 127 14-15
278 2 23/24 steengoed s1-kan-12 1 14a-14a compleet (later aan tabel toegevoegd)18

279 2 23/24 steengoed s1-kan-14 1 14a-14a compleet (later aan tabel toegevoegd)
a3 2 24 roodbakkend r-gra 2 31 13B-15 driepoot; loodglazuur spatglazuur
a3 2 24 roodbakkend r-pis/gra 1 101 14-15 loodglazuur deels uitwendig; beroet; aandruk oor binnenz.
a3 2 24 grijsbakkend g 8 55 13B-16
a3 2 24 steengoed s2 2 15 14-16 zoutglazuur
a3 2 24 bijna steengoed s4 1 13 14A
a3 2 24 steengoed s1 2 11 14
a3 2 24 grijsbakkend 1 nb 14 spinsteentje
m41 2 24 steengoed s2-kan 6 25 14-15 zoutglazuur; draairibbels op hals
m41 2 24 grijsbakkend g 28 185 13B-16
m41 2 24 roodbakkend r 1 9 18-19 loodglazuur met mangaan volledig
m41 2 24 steengoed s1-kan 4 11 14B fijne draairibbels op hals
m41 2 24 roodbakkend r-kop-24 1 10 14bc kleiner model dan 271
m41 2 24 roodbakkend r 4 41 13B-15 oppervlakte onbehandeld
m41 2 24 roodbakkend r 6 19 13B-15 loodglazuur spaarzaam
m41 2 24 roodbakkend r-gra 1 35 13B-14 oppervlakte onbehandeld; aandruk pootje aan binnenzijde
m41 2 24 roodbakkend r 2 16 14-15 loodglazuur spatglazuur
m41 2 24 steengoed s1-dri-2 1 2 14B-15
m42 2 24 roodbakkend r 6 34 13B-14 loodglazuur spatglazuur
m42 2 24 grijsbakkend g 9 67 13B-16
m42 2 24 steengoed s2 3 23 14 zoutglazuur; herkomst: Siegburg
m42 2 24 steengoed s1-kan 6 58 14B fijne draairibbels op hals

                                               
18 Deze kannen later zijn toegevoegd, waardoor het percentage steengoed hoger zal uitvallen dan in het figuur
afbeelding 6.1 staat aangegeven.

□ 
□ 
□ 

■ 
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6.4           Aardewerk uit de 14e-eeuwse beerput (werkput 1, spoor 10); tabel 6.5

Vnrs. 6, 24, 26, 123, 125, 162, 171, 211, 231: Het vondstmateriaal komt uit de vulling van de
gemetselde beerput (structuur 2) en wordt gedateerd in de 14e eeuw.

Het steengoed bestaat voor het grootste deel uit scherven ongeglazuurd steengoed uit Siegburg. Het
zijn hoofdzakelijk scherven van kannen waaronder kannen van de typen s1-kan-15/21/23 en s1-kan-
14. Kannen van ongeglazuurd steengoed zonder blos komen alleen in de 14e eeuw voor. Een
minderheid van de scherven is afkomstig van kannen met zoutglazuur, voornamelijk uit Langerwehe,
waaronder een kruik s1-dri-1. Het grijsbakkende aardewerk is in de meerderheid ten opzichte van het
roodbakkende aardewerk (zie afbeelding 6.2). In het grijze aardewerk komen kommen, kannen en een
enkele voorraadpot voor.
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Afbeelding 6.2: aantallen scherven steengoed, grijs- en roodbakkend aardewerk uit S10 (14A (14B)

In het roodbakkende aardewerk komen ook kannen en kommen voor. Grapen en bakpannen zijn er
alleen in roodbakkend aardewerk. Onder de grapen bevinden zich de typen r-gra-3a en r-gra-5. Een
bakpan van het type r-bak-11 heeft een brede gegolfde rand en is een kenmerkende vorm voor het
begin en het midden van de 14e eeuw. Een opvallende vondst is een misbaksel van een roodbakkend
kommetje op lobvoeten. Het glazuur is waarschijnlijk tijdens het bakken te heet geworden en gaan
schilferen. De ongeglazuurde delen van het kommetje vertonen geen roetsporen zodat het kommetje
niet aan open vuur zal hebben blootgestaan. Uit de 16 en 17e eeuw zijn verschillende pottenbakkerijen
uit Gorinchem bekend; voor de 14e en 15e eeuw wordt vermoed dat ze er geweest zijn.19

Een datering van de vulling van de put in de 15e eeuw is onwaarschijnlijk door het ontbreken van
ongeglazuurd steengoed met rode blos en kenmerkende 15e-eeuwse typen als de bakpan r-bak-1/2.
Ook de verhouding grijs-/roodbakkend aardewerk is kenmerkend voor de 14e eeuw. Het onderscheid
tussen de 1e en de 2e helft van de 14e eeuw is moeilijker te maken. Wel opvallend voor een beerput is
het ontbreken van pispotten. De pispot verschijnt als vorm pas in de tweede helft van de 14e eeuw. De
vulling van de beerput dateert in ieder geval uit de 1e helft van de 14e eeuw. Mogelijk werd de put ook
in de 2e helft van de 14e eeuw gebruikt. Aan het einde van de 14e of de 15e eeuw moet de put gedicht
zijn.

Tabel 6.5: aardewerk uit spoor 10, werkput 1.
Vnr. Put Spoor Baksel Type N gr Datering Bijzonderheden
006 1 10 grijsbakkend g-kan 3 238 13B-16 kraagrand
006 1 10 steengoed s1-kan 2 46 14 oppervlakte onbehandeld
006 1 10 steengoed s2-kan 9 560 14-15 geknepen standring; zoutglazuur dun
006 1 10 grijsbakkend g-kom 3 416 13B-15 kraagrand; horizontaal worstoor
006 1 10 grijsbakkend g-kom 1 106 13B-15 kraagrand; schenktuit
006 1 10 roodbakkend r 1 46 16 loodglazuur volledig
006 1 10 roodbakkend r 3 72 13B-15 loodglazuur klodders
006 1 10 roodbakkend r-kan 1 39 15-16 loodglazuur klodders
006 1 10 steengoed s1-kan 1 53 14B lintoor+ oppervlakte onbehandeld; draairibbels op hals;

geprikt gaatje in het oor

                                               
19 Van der Meulen & Smeele 2003, 12.

□ 
□ 
□ 

■ 



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

72

Tabel 6.5: aardewerk uit spoor 10, werkput 1 (vervo lg).
Vnr. Put Spoor Baksel Type N gr Datering Bijzonderheden
006 1 10 grijsbakkend g 11 175 13B-16
006 1 10 grijsbakkend g 4 366 13B-15 standlobben
006 1 10 roodbakkend r-bak 3 188 15-16 vlakke bodem; loodglazuur inwendig
024 1 10 steengoed s1-kan-

15/21/23
5 292 14

026 1 10 roodbakkend r-gra 1 47 14-16 worstoor
026 1 10 roodbakkend r-kom 1 21 15-16 kraagrand; loodglazuur
026 1 10 grijsbakkend g 7 169 13B-16
026 1 10 roodbakkend r 5 116 14-16 loodglazuur deels inwendig
026 1 10 grijsbakkend g 1 14 13B-14 draairibbels
026 1 10 grijsbakkend g 1 33 13B-15 standlobben
026 1 10 grijsbakkend g-kom 1 61 13B-15 uitstaande rand
026 1 10 steengoed s1-kan 8 239 14 geknepen standring+ oppervlakte onbehandeld; herkomst:

Siegburg
026 1 10 roodbakkend r 1 16 15-16 verdikte uitstaande rand
026 1 10 grijsbakkend g-kom 1 25 13B-15 kraagrand
123 1 10 roodbakkend r 10 96 14-15 loodglazuur spaarzaam
123 1 10 grijsbakkend g-kan 2 301 13B-16
123 1 10 grijsbakkend g-pot 1 41
123 1 10 grijsbakkend g-kom 2 95 13B-15 afgeplatte rand
123 1 10 roodbakkend r 1 3 14-16 loodglazuur inwendig
123 1 10 roodbakkend r 1 12 14-16 kraagrand; loodglazuur spaarzaam
123 1 10 steengoed s1 1 7 14B-16A blos
123 1 10 roodbakkend r-gra 2 172 14-15 rand uitstaand, afgeplat; haakoor; loodglazuur spaarzaam
123 1 10 grijsbakkend g 14 349 13B-16
123 1 10 steengoed s2 3 23 14-15 zoutglazuur
123 1 10 steengoed s1 6 34 14
123 1 10 steengoed s1-kan-

15/21/23
1 48 14 lintoor+ oppervlakte onbehandeld

123 1 10 steengoed s1-kan-14 1 21 14
125 1 10 grijsbakkend g-kan 6 210 13B-16
125 1 10 roodbakkend r 1 35 13B-15 oppervlakte onbehandeld
125 1 10 grijsbakkend g-kom 1 189 13B-15 standlobben
125 1 10 grijsbakkend g-kom 1 68 13B-16 afgeplatte rand
125 1 10 grijsbakkend g 10 176 13B-16
125 1 10 grijsbakkend g-kan 1 95 13B-15 standlobben
125 1 10 roodbakkend r-bak 1 165 14 golfrand; loodglazuur bodem
125 1 10 roodbakkend r 1 5
125 1 10 roodbakkend r-gra 2 150 14-16 driepoot; loodglazuur inwendig; interne kalkaanslag
125 1 10 roodbakkend r-gra 1 44 14-15 verdikte uitstaande rand; loodglazuur schouder
125 1 10 roodbakkend r 1 3 15-19 loodglazuur inwendig
162 1 10 steengoed s2 3 34 14-16 geknepen standring; zoutglazuur
162 1 10 roodbakkend r 5 40 13B-15 oppervlakte onbehandeld
162 1 10 grijsbakkend g 5 39 13B-16
162 1 10 roodbakkend r-kom 3 68 13B-14 standlobben; loodglazuur(?) inwendig, verbrand; herkomst:

Gorinchem?
162 1 10 steengoed s1 3 16 14B-15A oppervlakte onbehandeld; draairibbels op hals; herkomst:

Siegburg
165 1 14 roodbakkend r-bak-32 5 332 14B-15 loodglazuur inwendig
168 1 10 grijsbakkend g 2 3 13B-16
168 1 10 roodbakkend r 1 4 13B-15 standlobben; oppervlakte onbehandeld
168 1 10 roodbakkend r 1 20 13B-15 loodglazuur spatglazuur
171 1 10 bijna steengoed s4-kan 1 43 13B-14A engobe
171 1 10 roodbakkend r 1
171 1 10 roodbakkend r-gra 1 25 13-14 driepoot; oppervlakte onbehandeld
171 1 10 roodbakkend r 2 19 13B-14 loodglazuur spatglazuur
211 1 10 roodbakkend r-gra-3a 3 14-15A uitstaande rand; loodglazuur schouder bodem
211 1 10 roodbakkend r-gra-5 4 259 14-15A verdikte uitstaande rand; worstoor; loodglazuur schouder
211 1 10 roodbakkend r 1 7 14-15 loodglazuur groen schouder
212 1 10 roodbakkend r-gra-3a 14 3 horizontale groeven op buik, wijde mond
231 1 10 steengoed s2-kru-4 1 14-15 zoutglazuur
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6.5           Aardewerk uit de 14e(17e)-eeuwse beerkelder (werkput 1, spoor 3); tabel 6.6

Vnrs.3, 95, 103: Het vondstmateriaal is afkomstig van de vulling van de in de 14e eeuw gebouwde
beerkelder. De beerkelder is waarschijnlijk meer dan tweehonderd jaar in gebruik geweest en zal in
die tijd meermalen zijn geleegd waardoor zowel ouder als jonger materiaal verdwenen kan zijn. De
datering van de afzonderlijke voorwerpen kan daarom alleen zeer globaal vastgesteld worden.

Tabel 6.6: aardewerk uit de beerput spoor 3, werkpu t 1.
Vnr. Put Spoor Baksel Type N gr Datering Bijzonderheden
003 1 3 roodbakkend r-kom 1 123 16B-17 loodglazuur inwendig, uitw deels; biconisch
003 1 3 roodbakkend r-kan 3 70 14-15 oppervlakte onbehandeld; geen glazuur op schouder
003 1 3 roodbakkend r 4 198 16-17 loodglazuur in- en uitwendig
003 1 3 roodbakkend r 2 20 15-16 loodglazuur inwendig
003 1 3 roodbakkend r 1 34 16B-17 afgeplatte rand; loodglazuur volledig
095 1 3 grijsbakkend g-kom 1 124 13B-15 standlobben
103 1 3 roodbakkend r 3 38 15-16 kraagrand; loodglazuur rand
103 1 3 roodbakkend r-kom 13 430 15B-16 standring; loodglazuur volledig
103 1 3 steengoed s1-dri-2 1 2 15-16A
103 1 3 roodbakkend r-kom 2 48 15-16 standring; loodglazuur inwendig
103 1 3 roodbakkend r-pis 21 382 14B-15 kraagrand; ziel; loodglazuur inwendig bodem/uitw schouder
103 1 3 roodbakkend r-pis 7 106 15-16 standring; loodglazuur volledig
103 1 3 roodbakkend r-kom 1 74 14-15 horizontaal worstoor
103 1 3 roodbakkend r-kan 5 124 14-16 kraagrand; worstoor; loodglazuur rand, schouder
103 1 3 roodbakkend r-gra 1 2 14-16 loodglazuur inwendig; externe roetaanslag

De oudste aangetroffen vormen zijn een zeer spaarzaam geglazuurde pispot met ziel en een grijze
kom met lobvoeten. Beide vormen zijn niet preciezer te dateren dan in de tweede helft van de 14e en
de 15e eeuw. De beerkelder zal ergens in deze lange periode zijn aangelegd. De kelder zal gedurende
de 15e en 16e eeuw in gebruik zijn geweest waarbij fragmenten van roodbakkende kommen, kannen,
pispotten en grapen in de put zijn beland. Ook een fragment van een geblost steengoed drinkschaaltje
van het type s1-dri-2 kwam in de kelder terecht. De jongste vondsten zijn een kom op een standring
waarvan de hele binnenkant en het grootste deel van de buitenkant dik geglazuurd zijn en een
fragment van een kan waarvan de hele bovenhelft aan de buitenzijde geglazuurd is. Beide zijn in de
tweede helft van de 16e en het begin van de 17e eeuw te dateren.

6.6           Aardewerk uit de 15e-eeuwse vulling van een tonput (werkput 1, spoor 14); tabel 6.7

Vnrs. 145, 165, 167: Het vondstmateriaal is afkomstig uit de vulling van een ingegraven ton, die wordt
gedateerd in de eerste helft van de 15e eeuw.

Een opvallende vondst is een scherf van Dieburger waar. Dit witbakkende aardewerk met engobe
werd vanaf het einde van de 13e tot halverwege de 15e eeuw gemaakt in de stad Dieburg ten
zuidoosten van Frankfurt. In Nederland wordt het alleen in steden rond het rivierengebied
aangetroffen. De meest voorkomende vormen van Dieburger waar met engobe zijn kannen en
flessen.20 De aangetroffen fragmenten steengoed met zoutglazuur zijn van een beker en van een zeer
grote voorraadkan met dik glazuur uit Langerwehe of Raeren die in 15e of de 16e eeuw is te dateren.
Ongeglazuurd steengoed ontbreekt.

In grijsbakkend aardewerk zijn er een kan en een kom aangetroffen. Onder de scherven
roodbakkende aardewerk waren die van een bakpan van het type r-bak-32 uit de late 14e en 15e

eeuw.

                                               
20 Bartels 1999, 154-155.
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Tabel 6.7: aardewerk uit spoor 14, werkput 1.
Vnr. Put Spoor Baksel Type N gr Datering Bijzonderheden
145 1 14 grijsbakkend g 1 15 13B-16
145 1 14 Dieburger waar db- 1 5 13d-15A engobe volledig
145 1 14 grijsbakkend g-kan 8 329 13B-15
145 1 14 roodbakkend r 4 87 14-15
145 1 14 grijsbakkend g-kom 1 455 13B-15 kraagrand
145 1 14 steengoed s2-kan 10 453 15-16 zoutglazuur
165 1 14 roodbakkend r-bak-32 5 332 14B-15 loodglazuur inwendig
167 1 14 steengoed s2-bek 1 37 14-16A standring; zoutglazuur

Hoewel het beperkte aantal scherven geen zekere datering kan geven is de gebruiksperiode van een
ingegraven ton meestal niet lang. De scherf Dieburg en de 15e eeuwse kan uit Langerwehe/Raeren
wijzen hier dan op een datering in de 1e helft van de 15e eeuw.

6.7           Aardewerk uit de 18e-eeuwse vulling van een tonput (werkput 1, spoor 58); tabel 6.8-6.9

Vnr. 256: Dit spoor is de vulling van een tonput. Door het hoge percentage faience en het weinige
roodbakkend aardewerk is de samenstelling van dit aardewerkcomplex ongewoon. Het luxere faience
duidt op (redelijk) welgestelde gebruikers/ bewoners.

Van steengoed zijn twee kopjes (s3-kop-4) en een bijbehorende schotel (s3-bor-1) van Engels
industrieel steengoed, versierd in de zogenaamde scratch-blue-techniek. Deze techniek waarbij in
reliëf ingekraste versiering werd gevuld met kobaltblauw werd alleen in de tweede helft van de 18e

eeuw toegepast.

Het roodbakkend aardewerk, waarvan slechts enkele scherven gevonden zijn, heeft uitwendig zwart
glazuur en is niet op vorm te determineren. Onder het witbakkend aardewerk bevond zich een
fragment van een lekschaal.

Hoewel de vormen van het faience (zie tabel 6.6) gedurende de 18e en 19e eeuw weinig veranderen
neemt het aantal onbeschilderde voorwerpen vanaf het begin van de 18e eeuw sterk toe. De
voorwerpen die nog wel gedecoreerd worden zijn tamelijk simpel uitgevoerd. In het laatste kwart van
de 18e eeuw verdwijnt het faience grotendeels door de (verloren) concurrentie met het Engelse
industriële witte aardewerk.21

Ten slotte zijn drie pijpenkoppen uit de put op de hiel gemerkt met een bot (vis). Dit merk was in
gebruik van 1722 tot 1897.22

Op grond van de datering van de pijpenkoppen en het industriële Engelse steengoed moet de vulling
van de put van na de 1e helft van de 18e eeuw zijn. Een datering in de 19e eeuw is onwaarschijnlijk
door het ontbreken van industrieel wit aardewerk.

                                               
21 Bartels 1999, 207.
22 Duco 1982, 52.
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Tabel 6.8: aardewerk uit spoor 58, werkput 1.
Vnr. Put Spoor Baksel Type N gr Datering Bijzonderheden
256 1 58 faience f-plo 2 63
256 1 58 faience f-bor 2 17 decoratie met blauwe verf
256 1 58 faience f-bor-1 7 411
256 1 58 faience f-bor-8 1 54 decoratie inwendig met polychroom verf: abstract floraal
256 1 58 industrieel sg s3-kop-4 2 18bc zoutglazuur; reliëfversiering inwendig abstract floraal; scratch

blue; herkomst: Engeland
256 1 58 industrieel sg s3-bor-1 1 18bc zoutglazuur; reliëfversiering in- en uitwendig abstract floraal;

scratch blue; herkomst: Engeland
256 1 58 faience f-bor 0 decoratie gestileerd floraal
256 1 58 faience f-sie 0 schoentje; decoratie met polychroom verf
256 1 58 faience f-bor 2 161 decoratie met blauwe verf: wan-li landschap gestileerd floraal
256 1 58 faience f-bor 1 87 decoratie met blauwe verf: wan-li abstract
256 1 58 faience f 1 4
256 1 58 faience f-bor-2
256 1 58 faience f-bor-gt 2 20 tinglazuur volledig; decoratie inwendig met blauwe verf

abstract
256 1 58 faience f-kom-8 101
256 1 58 faience f-kop-1 1 6 decoratie uitwendig met blauwe verf planten met bloemen
256 1 58 kleipijp - 3 45 18B gemerkt: bot (vis)
256 1 58 kleipijp - 20 31 18-19
256 1 58 kleipijp - 1 2 loodglazuur met mangaan (bruin)
256 1 58 witbakkend w-lek 1 109 loodglazuur volledig
256 1 58 witbakkend w 1 51 brede uitstaande rand; loodglazuur volledig
256 1 58 witbakkend w 4 34 loodglazuur volledig
256 1 58 roodbakkend r 4 174 18-19 loodglazuur volledig; uitw mangaan (d. bruin)
256 1 58 roodbakkend r 8 106 18-19 loodglazuur volledig
256 1 58 roodbakkend r-blo 3 14 oppervlakte onbehandeld
256 1 58 - - 2 9 knikkers
256 1 58 faience f-bor-8 2 40 decoratie inwendig met polychroom verf: bloemen en stengels

Tabel 6.9: vormen faienceaardewerk uit spoor 58, we rkput 1.
vorm type N versieringstechniek decor opmerking
bord f-bor-2 2 - -
bord f-bor-1 1 - -
bord f-bor 1 blauw beschilderd wan-li; abstract
bord f-bor 1 blauw beschilderd wan-li; landschap
bord f-bor 1 blauw beschilderd abstract; gestileerde bloemen
bord f-bor 1 blauw beschilderd -
kom f-kom-8 2 - -
kopje f-kop-1 1 blauw beschilderd planten met bloemen
plooischotel f-plo 1 - -
schoen f-sie 1 blauw, geel beschilderd detail van de schoen siervoorwerp
schoteltje f-bor 1 blauw beschilderd abstract blauw fond
schoteltje f-bor-8 2 polychroom beschilderd gestileerde planten/bloemen
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6.8           Aardewerkcatalogus

Determinatie: Jorrit van Horssen, Guus van den Berg en Martin Veen

Tekeningen: Guus van den Berg en Jorrit van Horssen

Foto’s: Martin Veen

De foto’s en tekeningen zijn afgebeeld op schaal 1:2.

Met dank aan mevr. T. Busch  (AWG) voor het aanleveren van het aardewerk, dat zich in het
gemeentelijk archeologisch depot en in de tentoonstelling bevindt,  en de hulp bij de
aardewerkbeschrijvingen.

1. inventarisnummer: projectcode vondstnummer spoornummer
2. code van het type volgens het Deventer-classificatiesysteem voor middeleeuws- en post-

middeleeuws aardewerk.
3. datering:
4. afmetingen: maximale diameter/maximale hoogte/diameter bodem
5a. baksel
5b. oppervlaktebehandeling
5c. decoratie
6a. voet
6b. additieven
6c. divers, merken
7. naam, functie
8. herkomst
9. literatuur
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V162: kom (misbaksel).

1.  A03-337-R (V162 wp 1 spoor 10)
2.  r-kom/r-dri
3.  14
4.   ca. 15/3.8/10
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur, inwendig en op de rand
5c. -
6a. drie lobvoetjes
6b. -
6c.  misbaksel: glazuur gebladderd en zwart en wit
verbrand. Scherven zijn verbrand op de breuk.
7.  kommetje/drinkschaaltje
8.  Gorinchem?
9. -

V211: roodbakkende grape. V211

V211: detail del in pootje.

1.   A03-337-R (V 211 wp 1 spoor 10)
2.   r-gra-3a
3.   1325-1400
4.   15.7/16.5/10.0
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur, spaarzaam
5c. 3 smalle banen met horizontale groeven op buik
6a. driepoot, dellen in pootjes
6b. 1 worstoor
6c. -
7.   grape
8.  -
9.   Bartels 1999, 659, nr. 471
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V212: roodbakkende grape.

1.   A03-337-R (V 212 wp 1 spoor 10)
2.   r-gra-3a
3.   1325-1400
4.   15.5/16.0/12.5
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur, spaarzaam
5c. 3 smalle banen met horizontale groeven op buik
6a. driepoot
6b. 1 worstoor
6c. -
7.   grape
8.   -
9.   Bartels 1999, 659, nr. 471

V231: steengoed kruik.

V231

1.   A03-337-R (V231 wp 1 spoor 10)
2.   s2-kru-4
3.   15d-16a
4.   9.5/12.5/5.5
5a. steengoed met glazuur
5b. ijzerengobe, zoutglazuur
5c. -

6a. standring, geknepen
6b. 2 lintoren, verticaal
6c. -
7.   kruik
8.   Langerwehe?
9.   Bartels 1999, 601, nr. 265
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V126: grijsbakkende waterkan.

1.   A03-337-R (V126, wp 1, spoor 11)
2.   g-kan-6
3.   1400-1450
4.   30.0/28.5/15,0
5a. grijsbakkend
5b. ongeglazuurd
5c. -
6a. 8 standlobben
6b. 1 worstoor
6c. -
7.   kan
8.   -
9.   Bartels 1999, 621, nr. 341
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V128: steengoed veldfles. V128

1.   A03-337-R (V 128, wp 1, spoor 11)
2.   s2-vel-1
3.   1450-1525
4.   15.5/18.0/-
5a. steengoed met glazuur
5b. ijzerengobe, zoutglazuur
5c. -
6a. -
6b. 2 lintoren
6c. -
7.   veldfles
8.   Siegburg
9.   Vreeken et al 1994, p. 78
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V129: grijsbakkende pot.

1.   A03-337-R (V129, wp 1, spoor 11)
2.   g-pot-5
3.   1400-1450
4.   26.0/26.5/15,0
5a. grijsbakkend
5b. ongeglazuurd
5c. -
6a. 3 standlobben
6b. 1 worstoor
6c. -
7.   pot
8.   -
9.   -
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V140: grijsbakkende pot.

1.   A03-337-R (V 140, wp 1, spoor 34)
2.   g-pot-(2)
3.   1350-1450
4.   ca. 25.0/-/-
5a. grijsbakkend
5b. ongeglazuurd
5c. scherpe draairillen op hals
6a. -
6b. -
6c. -
7.   pot
8.   -
9.   -

V 140: grijsbakkende kom.

1.   A03-337-R (V 140 wp 1, spoor 34)
2.   g-kom-(10)
3.   1300-1350
4.   ca. 38.0/-/-
5a. grijsbakkend
5b. ongeglazuurd
5c. -
6a. -
6b. -
6c. -
7.   kom
8.   -
9.   Bartels 1999, 624, nr. 349/50
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V140: dover.

V140

1.   A03-337-R (V 140 wp 1, spoor 34)
2.   r-dov-nieuw
3.   1300-1400
4.   11.5/4.9/-
5a. roodbakkend
5b. deels loodglazuur op bovenzijde
5c. horizontale banden met groeven op aanzet greep

6a. -
6b. knop
6c. -
7.   dover
8. -
9. -

V230: schepbeker.

1.   A03-337-R (V230 wp 1 spoor 50)
2.   s2-spb-nieuw type
3.   1375-1450
4.   11.0/9.7/8.1
5a. steengoed met glazuur
5b. ijzerengobe, zoutglazuur
5c. klaverbladvormige rand
6a. standring, geknepen
6b. 1 lintoor
6c. -
7.   schepbeker
8.   Langerwehe
9.   -

V230 bovenaanzicht.

1 

c::J 
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V270: grijsbakkende pot.

1.   A03-337-R (v270 wp 2 spoor 24)
2.   g-pot-(7)
3.   1300-1350
4.   ca. 23.0/-/-
5a. grijsbakkend
5b. ongeglazuurd
5c. -
6a. -
6b. -
6c. -
7.   pot
8.   -
9.   Bartels 1999, 628, nr. 359/60

V278: steengoed kan.

1.   A03-337-R (V278, wp 2, spoor 23/24
2.   s1-kan-14
3.   1300-1325
4.   10.0/15.0/8.5
5a. steengoed
5b. -
5c. -
6a. standring geknepen
6b. 1 lintoor
6c. -
7.   kan
8.   Siegburg
9.   Bartels 1999, 534, nr. 31
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V279: steengoed kan.

1.   A03-337-R (V278, wp 2, spoor 23/24
2.   s1-kan-12
3.   1300-1325
4.   12.5/22.0/10.3
5a. steengoed
5b. -
5c. -
6a. standring geknepen
6b. 1 lintoor
6c. -
7.   kan
8.   Siegburg
9.   Bartels 1999, 534, nr. 29
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V289: steengoed kan.

1.   A03-337-R (V289, wp 2 spoor 31-2)
2.   s2-kan-(54)
3.   1300-1350
4.   11.8/-/-
5a. steengoed met glazuur
5b. ijzerengobe, zoutglazuur
5c. -
6a. -
6b. 1 lintoor
6c. -
7.   kan
8.   Langerwehe
9.   Bartels 1999, 574, nr. 170/71

V265: onbekend object (kubus).

1.   A03-337-R (V 265, wp 2, vl 1, sp -)
2.   r-
3.   -
4.   6.0/6.0/6.0
5a. roodbakkend, zacht baksel
5b. ongeglazuurd
5c. 5 gaten
6a. -
6b. -
6c. -
7.   onbekend, kubus (6 vlakken)
8.   -
9.   -
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Post-middeleeuws aardewerk

V256: kop industrieel steengoed. V256: schotel industrieel steengoed.

1.   A03-337-R (V256 wp 1 spoor 58)
2.   s3-kop-4
3.   18B
4.   7.5/4.2/3.4
5a. industrieel steengoed
5b. zoutglazuur, kobaltblauw
5c. floraal gestileerd
6a. standring
6b. -
6c. scratch blue
7.   kop
8.   Engeland
9.   Bartels 1999, 86.

1.   A03-337-R (V256 wp 1 spoor 58)
2.   s3-bor-1
3.   18B
4.   10.5/3.1/3.2
5a. industrieel steengoed
5b. zoutglazuur, kobaltblauw
5c. floraal gestileerd
6a. standring
6b. -
6c. scratch blue
7.   schotel
8.   Engeland
9.   Bartels 1999, 86.

V256: faience schoentje.

1.   A03-337-R (V256 wp 1 spoor 58)
2.   f-sie
3.   18B
4.   ca.9.5(lengte)/7.5 (breedte)/5.2 (hoogte)
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. blauw, geel
6a. -
6b. -
6c. -
7.   siervoorwerp
8.   -
9.   -

-
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V256: faience bord.

1.   A03-337-R (V256 wp 1 spoor 58)
2.   f-bor
3.   18B
4.   22.5/3.7/11.0
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. blauw, floraal gestileerd
6a. standvlak
6b. -
6c. -
7.   bord
8.   -
9.   -
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V256: faience bord.

1.   A03-337-R (V256 wp 1 spoor 58)
2.   f-bor-2
3.   1650-1750
4.   21.5/3.5/9.5
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. wit
6a. standvlak
6b. -
6c. -
7.   bord
8.   Delft?
9.   -
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V256: faience kom.

1.   A03-337-R (V256 wp 1 spoor 58)
2.   f-kom-8
3.   1750-1800
4.   16.0/6.5/8.0
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. wit
6a. standring
6b. twee horizontale worstoren.
6c. -
7.   kom
8.   Delft?
9.   -

V256: faience bord.

1.   A03-337-R (V256 wp 1 spoor 58)
2.   f-bor-8
3.   18B
4.   11.5/2.2/6.2
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. bruin, geel, blauw, floraal gestileerd
6a. standvlak
6b. -
6c. -
7.   bordje
8.   -
9.   -

I 
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7 BOUWMATERIAAL EN NATUURSTEEN

Jorrit van Horssen, m.m.v. Etienne Noels

7.1           Inleiding

In de werkputten zijn verscheidene (delen van) structuren aangetroffen. Naast het bouwmateriaal dat
als vondstmateriaal verzameld is, zijn van enkele van de aangetroffen funderingen (de sporen 1, 2, 3,
6 en 8 in werkput 1) bakstenen meegenomen voor onderzoek. Ook in spoor 24 uit werkput 2
bevonden zich in de bigbags met grond naast andere vondsten ook enkele bakstenen en stukken
natuursteen.

Tabel 7.1: determinatielijst keramisch bouwmateriaa l.
Vnr. Put Vlak Spoor Materiaal /Soort N g max

lengte
max
breedte

max
dikte

Omschrijving Datering

1 1 1 - tegel / loodgeglazuurd 1 483 112 112 23 oranje; groen glazuur;
mortelresten

-

8 1 1 7 tegel / loodgeglazuurd 1 116 20 helder loodglazuur -
64 1 1 8 leem 1 8 -
64 1 1 8 mortel / schelpkalk 1 2 -
64 1 1 8 pleister 1 1 -
67 1 1 - baksteen 2 32 -
67 1 1 - natuursteen / kalksteen 1 5 -
67 1 1 - mortel / steenkalk 5 55 -
78 1 2 - teer 1 84 18 oranje -
97 1 1 3 baksteen / kloostermop 1 0 140 60 bruin 13
99 1 1 - tegel 1 86 16 bruin -
110 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 1 0 180 78 40 geel; mortelresten 16-19
111 1 1 2 baksteen 1 0 250 115 55 mortelresten 15-16
112 1 1 6 baksteen 1 0 240 115 50 mortelresten 15-16
114 1 2 3 natuursteen / kalksteen 1 0 360 160 70 mortelresten -
114 1 2 3 baksteen / ijsselsteen 8 0 170 80 40 deel enkelsteens-muur met

aan beide zijden een
pleisterlaag; mortelrest

15-19

117 1 1 8 baksteen / kloostermop 1 0 300 140 70 mortelresten 13
118 1 1 28 baksteen / kloostermop 1 0 305 140 mortelresten 13
119 1 1 29 baksteen / kloostermop 1 0 305 140 70 mortelresten 13
122 1 2 - tegel 3 118 16 bruin -
127 1 1 11 baksteen / kloostermop 1 0 163 60 oranje 13
190 1 0 - baksteen 4 33 -
190 1 0 - slak 2 3 -
190 1 0 - teer 2 6 -
203 1 0 - baksteen 1 5 -
203 1 0 - mortel / steenkalk 1 8 -
218 1 3 48 leem 1 155 bruin; verbrande leem met

ronding erin gedrukt
-

229 1 1 10 baksteen / kloostermop 1 0 295 140 65 kop en bovenzijde zijn
gesinterd; mortelresten

13

235 1 0 - leem 1 36 -
240 1 3 12 tegel / tingeglazuurd 29 4462 130 130 11 wit; versiering met witte ruit

tussen paarse hoeken;
mortelresten; glazuur is
deels niet dekkend

18-19

240 1 3 12 tegel / tingeglazuurd 6 296 wit; blauw beschilderd 17-18
240 1 3 12 tegel / tingeglazuurd 1 66 zwart beschilderd 17-18
240 1 3 12 tegel 1 1963 204 214 30 oranje; mortelresten -
240 1 3 12 tegel / loodgeglazuurd 1 508 111 111 22 oranje; groen glazuur;

mortelresten
-

240 1 3 12 dakpan / loodgeglazuurd 1 119 oranje; zwart glazuur -
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Tabel 7.1: determinatielijst keramisch bouwmateriaa l (vervolg).
Vnr. Put Vlak Spoor Materiaal / Soort N g max

lengte
max
breedte

max
dikte

Omschrijving Datering

240 1 3 12 tegel / tingeglazuurd 1 16 131 wit; blauw beschilderd;
mortelresten; afbeelding van
hond

17B

240 1 3 12 tegel tingeglazuurd 3 130 wit; blauw beschilderd;
mortelresten

17-18

240 1 3 12 tegel / tingeglazuurd 2 0 131 10 wit; zwart en blauw
beschilderd; mortelresten;
afbeelding van naakt
engeltje en een trompettist in
het water

18

240 1 3 12 tegel / loodgeglazuurd 2 686 130 17 grijs; zwart glazuur;
mortelrest

-

240 1 3 12 tegel 1 115 128 8 wit; mortelresten;
halffabrikaat

-

240 1 3 12 tegel / tingeglazuurd 1 214 111 12 gelig; mortelresten 17-19
240 1 3 12 tegel / tingeglazuurd 1 58 9 wit; versiering van wit

patroon in paars;
mortelresten

18-19

240 1 3 12 tegel / tingeglazuurd 1 128 9 versiering van zwart patroon
op wit; mortelrest

18-19

252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 175 80 40 geel; mortelresten 16-19
252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 170 75 38 geel 16-19
252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 162 64 38 geel 16-19
252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 155 76 35 geel 16-19
252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 0 90 45 geel; mortelresten 16-19
252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 0 80 39 geel; mortelresten 16-19
252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 164 74 38 geel; mortelresten 16-19
252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 170 80 36 geel; mortelresten 16-19
252 1 3 58 baksteen / ijsselsteen 1 0 158 75 38 geel; mortelresten 16-19
252 1 3 58 tegel / loodgeglazuurd 1 265 150 110 22 oranje; geel loodglazuur;

mortelresten; driehoekig
-

256 1 3 58 tegel / tingeglazuurd 1 207 blauw beschilderd;
mortelresten

17-19

259 2 0 0 tegel / tingeglazuurd 1 86 13 17-19
260 2 0 0 tegel / tingeglazuurd 1 49 wit; blauw beschilderd 17-19
270 2 1 24 leem 0 3 -
270 2 1 24 slak 1 13 -
M8 1 1 8 baksteen / kloostermop 7 300 145 65 oranje/bruin; mortelresten 13
M8 1 1 8 baksteen / kloostermop 2 300 140 65 oranje/bruin; mortelresten 13
M8 1 1 8 baksteen / kloostermop 1 295 15 65 oranje/bruin; mortelresten 13
M10 1 1 2 baksteen 2 244 114 58 oranje; mortelresten 15-16
M10 1 1 2 baksteen 1 244 110 49 oranje; mortelresten 15-16
M10 1 1 2 baksteen 1 238 110 49 oranje; mortelresten; scheef

in de lengte
15-16

M10 1 1 2 baksteen 1 230 118 40 oranje; mortelresten; scheef
in de lengte

15-16

M10 1 1 2 baksteen 1 250 115 55 oranje; mortelresten 15-16
M10 1 1 2 baksteen 3 240 115 50 oranje; mortelresten 15-16
M10 1 1 2 baksteen 1 240 110 55 oranje; mortelresten 15-16
M11 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 1 200 95 42 bruin/geel; mortelresten 16-19
M11 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 1 195 95 45 bruin/geel; mortelresten 16-19
M11 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 1 190 95 45 bruin/geel; mortelresten 16-19
M11 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 1 180 90 40 bruin/geel; mortelresten 16-19
M11 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 3 180 85 40 bruin/geel; mortelresten 16-19
M11 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 1 185 90 40 bruin/geel; mortelresten 16-19
M11 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 1 175 75 40 bruin/geel; mortelresten 16-19
M11 1 1 1 baksteen / ijsselsteen 1 180 80 40 bruin/geel; mortelresten 16-19
M12 1 1 6 baksteen 1 245 110 50 oranje; mortelresten; roest 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 240 110 55 oranje; mortelresten 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 237 110 55 oranje; mortelresten 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 250 110 56 oranje; mortelresten 15-16
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Tabel 7.1: determinatielijst keramisch bouwmateriaal (vervolg).
Vnr. Put Vlak Spoor Materiaal / Soort N g max

lengte
max
breedte

max
dikte

Omschrijving Datering

M12 1 1 6 baksteen 1 245 120 50 oranje; mortelresten 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 220 108 60 oranje; mortelresten 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 250 110 50 oranje; mortelresten 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 238 106 55 oranje; mortelresten 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 240 110 50 oranje; mortelresten 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 256 115 57 oranje; mortelresten 15-16
M12 1 1 6 baksteen 1 245 110 52 oranje; mortelresten 15-16
M13 1 1 3 baksteen 2 240 115 50 oranje; mortelresten 15-16
M13 1 1 3 baksteen 1 240 112 50 oranje; mortelresten 15-16
M13 1 1 3 baksteen 2 240 110 50 oranje; mortelresten 15-16
M13 1 1 3 baksteen 1 235 95 50 bruin; mortelresten 15-16
M13 1 1 3 baksteen 1 225 95 50 bruin; mortelresten 15-16
M13 1 1 3 baksteen 1 0 150 68 oranje; mortelresten 15-16
M13 1 1 3 baksteen 1 245 115 55 oranje; mortelresten 15-16
M13 1 1 3 baksteen 1 245 115 55 oranje; mortelresten 15-16
M41 2 1 24 baksteen 23 48 -
M41 2 1 24 slak 2 40 slak gekoekt aan baksteen -
M41 2 1 24 natuursteen / leisteen 4 4 paars, grijs en donker grijs -
M41 2 1 24 leem 4 39 verbrand -
M41 2 1 24 leem 4 15 -
M41 2 1 24 natuursteen / kalksteen 1 2 -
M41 2 1 24 natuursteen / kiezel 4 26 -
M42 2 1 24 natuursteen / leisteen 1 41 135 57 6 paarsgrijs -
M42 2 1 24 natuursteen / leisteen 1 3 grijs -
M42 2 1 24 natuursteen / leisteen 1 0 donkergrijs -
M42 2 1 24 natuursteen / kiezel 5 12 -
M42 2 1 24 baksteen 9 46 -
M42 2 1 24 mortel 2 3 -
M43 2 1 24 leem 3 8 -
M43 2 1 24 baksteen 9 26 -
M43 2 1 24 beton 1 3 19-20
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Afbeelding 7.1: spreidingsdiagram van de baksteenformaten.
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7.2        Bakstenen, dakpannen, vloertegels en huttenleem

De bakstenen die zijn meegenomen uit de structuren hebben een monsternummer gekregen;
bakstenen die "los" zijn verzameld zijn voorzien van een vondstnummer (tabel 7.1). De
baksteenformaten kunnen een zeer globale indruk geven van de datering/bouwfasen van de muren: in
de loop der eeuwen worden er over het algemeen steeds kleinere stenen gebruikt in het metselwerk.
Als alle baksteenformaten in een spreidingsdiagram (afbeelding 7.1) gezet worden, zijn er grofweg
drie groepen te onderscheiden. De groep met de grootste formaten zijn de kloostermoppen met een
lengte van 29,5-30,5 cm en een breedte van 14-16,3 cm. Kloostermoppen zijn de eerste bakstenen
die in Nederland, vooral in kloosters, kerken en kastelen, werden gebruikt. Een lengteformaat van 30
cm of meer was gebruikelijk voor kloostermoppen. Een tweede groep heeft een lengte van 22,0-
26,0 cm en een breedte van 9,5-12 cm. De groep met de kleinste afmetingen bestaat uit zogenaamde
ijsselstenen met een lengte van minder dan 20 cm. De drie groepen zullen samenvallen met drie
bouwfasen waarvoor nieuwe bakstenen zijn aangevoerd. Behalve deze drie bouwfasen zijn er ook nog
bouwfasen mogelijk waarbij oude stenen zijn hergebruikt.

Behalve bakstenen zijn ook dakpannen en vloertegels gevonden. Door de beperkte hoeveelheid en de
fragmentatie is het verder niet mogelijk hier meer over te zeggen. Enkele leembrokjes (huttenleem) uit
het derde vlak in werkput 2 kunnen wijzen op een gebouw met vlechtwerkwanden of een oventje in de
omgeving.

7.3           Wandtegels

De meeste tegels komen uit de bovenste ton (spoor 12) van de dubbele tonput spoor 12/58 in werkput
1 (vnr. 240 in tabel 7.2). Het grootste deel hiervan bestaat uit 29 fragmenten van tingeglazuurde tegels
met een lege witte ruit tussen paarse gemarmerde hoeken. Tegels met een gemarmerde opvulling
komen voor van het einde van de 17e eeuw tot in de 19e eeuw. Daarnaast is er nog een flink aantal
blauw beschilderde tinglazuurtegels gevonden. De twee meest complete tegels zaten nog boven
elkaar vast in aan een brok pleisterwerk eveneens uit de bovenste tonput. Het pleister was in een
hoek van een kamer gesmeerd over de wand heen. Beide tegels zijn ook smaller gekapt omdat er
kennelijk geen plaats meer was voor hele tegels tussen de laatste tegel van de rij en de hoek van de
muur.

Tabel 7.2: tegels gevonden aan de Groenmarkt
(voor beschrijving zie tabel 7.1).
Vnr. Put Vlak Spoor Materiaal N
1 1 1 0 tegel, loodgeglazuurd, oranje 1
8 1 1 7 tegel, loodgeglazuurd 1
99 1 1 0 tegel, bruin 1
122 1 2 0 tegel, bruin 3
240 1 3 12 tegel, tingeglazuurd, wit 44
240 1 3 12 tegel, loodgeglazuurd, oranje 2
240 1 3 12 tegel, loodgeglazuurd, grijs 2
240 1 3 12 tegel, wit, halffabrikaat 1
240 1 3 12 tegel, tingeglazuurd, gelig 1
252 1 3 58 tegel, loodgeglazuurd, oranje 1
256 1 3 58 tegel, tingeglazuurd 1
259 2 0 0 tegel, tingeglazuurd 1
260 2 0 0 tegel, tingeglazuurd, wit 1

Op de bovenste tegel staat een hoornblazer (afbeelding 7.2) afgebeeld die tot zijn knieën in de zee
staat naast een soort bol met een pluim. De figuren in de hoek zijn bijtjes. Het zeewater is op dezelfde
wijze weergegeven als op een tegel die is gevonden aan Kortendijk in Gorinchem.23 Op een andere
tegel staat een gevleugelde cupido met, waarschijnlijk, een pijl in zijn hand (afbeelding 7.3). Een voet
rust op een soort tonnetje. Ook hier zijn de tegelhoekfiguren bijtjes. Het gebruik van bijen als hoek-
figuur kwam op in de 2e helft van de 17e eeuw maar werd vooral toegepast in de 18e en de 19e eeuw.

                                               
23 Van den Berge et al. 2003, 117, nr. 164.
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Afbeelding 7.2: tegel met hoornblazer
(vnr. 240).

Afbeelding 7.3: tegel met cupidootje
(vnr. 240).

Afbeelding 7.4: tegel met hond (vnr. 240).

Afbeelding 7.5: tegel met spelend kind (vnr. 240).

Ook afkomstig uit de tonput is een tegel met de afbeelding van een zittende hond met ossenkoppen
als hoekfiguren (afbeelding 7.4). Op basis van de kleine ossenkoppen kan de tegel worden gedateerd
vanaf de tweede helft van de 17e eeuw. Een andere tegel uit de tonput toont een kind dat met
molentjes speelt binnen geschulpte accolades met meanders en Wanli-hoekfiguren(afbeelding 7.5).
De vermoedelijke datering van deze tegel is vanaf de eerste helft van de 17e eeuw.
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De onderste ton van de tonput (spoor 58) bevatte één tegelfragment met afbeelding. Op de afbeelding
staat een visser. De tegel is, voor in ieder geval de onderhelft, vrijwel identiek aan een exemplaar dat
eerder in Gorinchem is gevonden.24 De tegel heeft geen hoekfiguren. Tegels zonder hoekfiguren
dateren meestal uit de 18e en 19e eeuw.

De bij de opgraving aan de Groenmarkt aangetroffen blauw beschilderde tinglazuurtegels zijn beter
bekend als Delftsblauwe tegeltjes. Deze algemene benaming is nogal misleidend, want behalve in
Delft werden deze tegeltjes ook in onder andere Gorinchem geproduceerd. De Gorinchemse
tegelfabrikant Jacob Wijtmans was de zoon van een bekende tegelbakker uit Rotterdam, Nicolaas
Wijtmans. In 1633 trouwde Jacob met een Gorinchemse en met financiële hulp van zijn schoonvader
zette hij een eigen bedrijfje op aan de Appeldijk. In hetzelfde jaar verkreeg hij een octrooi voor tien
jaar, wat inhield dat Jacob gedurende tien jaar de enige tegelbakker in Gorinchem mocht zijn. Het
octrooi gold alleen voor de fabricage en niet voor de handel van tegels. Het bedrijf maakte een flinke
groei door: Wijtmans kocht geregeld buurpanden en had eigen grondstukken buiten de stad en
beschikte over eigen schepen voor het transport van grondstoffen en eindproducten. Na Jacob's dood
in 1671 kwam het bedrijf in handen van zijn jongste zoon Nicolaas tot 1720. Na hem ging het bedrijf
nog verschillende malen over op andere families. De tegelproductie van Wijtmans' bedrijf stopte
uiteindelijk tussen 1776 en 1792. Het is niet mogelijk om aangetroffen tegels met zekerheid aan het
bedrijf van Wijtmans toe te schrijven, maar de meeste tegels uit de periode 1633-1776 zijn
waarschijnlijk uit zijn bedrijf afkomstig, gezien de opeenvolgende octrooien en de omvang van de
productie.25

7.4           Natuursteen

Er is relatief weinig natuursteen aangetroffen (tabel 7.4). Er zijn enkele dakleien, kiezels en stukken
kalksteen verzameld.

Tabel 7.4: natuursteen.
Vnr. Put Vlak Spoor Materiaal N
67 1 1 0 natuursteen, kalksteen 1
114 1 2 3 natuursteen, kalksteen 1
M41 2 1 24 natuursteen, leisteen 4
M41 2 1 24 natuursteen, kalksteen 1
M41 2 1 24 natuursteen, kiezel 4
M42 2 1 24 natuursteen, leisteen 3
M42 2 1 24 natuursteen, kiezel 5

                                               
24 Van den Berge et al. 2003, 96, nr. 79 (de vissende figuur is dan overigens Cupido).
25 Van den Berge et al. 2003, 76-105.
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8 METAAL 

Marcel de Koning, m.m.v. Martin Veen, Hans Bostelaar en Leo de Vlaming

8.1           Inleiding

Er zijn relatief veel metalen voorwerpen aangetroffen tijdens de opgraving. Deze objecten verschaffen
ons heel wat informatie over het dagelijkse leven in de Middeleeuwen. De vondsten zijn met
metaaldetectoren verzameld bij aanleg van het vlak, het afwerken van de verschillende sporen en bij
het afzoeken van het stort. Er werd permanent gebruik gemaakt van de metaaldetector, door één tot
twee ervaren personen tegelijkertijd. Daarbovenop werd de inhoud van een bijzondere kuil in zijn
geheel in een bigbag geborgen en gezeefd. De meeste metalen voorwerpen dateren uit de 14e-15e

eeuw. Uit werkput 1 zijn weinig opvallende metaalvondsten geborgen. In werkput 2 daarentegen, die
veel kleiner van oppervlak was, zijn opvallende en een unieke concentratie aan metaalvondsten
tevoorschijn gekomen (M41, mM42 en M43).

De metaalvondsten zijn gedetermineerd, gewogen en opgemeten. De metaalsoort, de fabricage en
bijzonderheden zijn genoteerd. De voorwerpen zijn zoveel als mogelijk individueel gedateerd op basis
van gedateerde parallellen, die elders gevonden zijn. De meeste andere metalen objecten konden
slechts op basis van de aardewerkdateringen van de sporen, waaruit ze afkomstig zijn, globaal
gedateerd worden (zie tabel 8.1). Een nadeel is dat metaalvondsten vaak op de stort en tijdens het
aanleg van vlakken gedaan worden, zodat de context (sporen/ lagen waaruit ze afkomstig zijn)
meestal onduidelijk blijven. Van de in totaal 146 objecten, is een selectie gemaakt op basis van
conservering, zeldzaamheid en informatiewaarde. De geselecteerde metalen voorwerpen zijn (voor
zover niet anders aangeduid) 1:1 afgebeeld (ware grootte). De afgebeelde objecten zijn in tabel 8.1
grijs gemarkeerd. Conform de gebruikelijke standaard zijn bij de insignes de onderstaande
specificaties toegevoegd. De metalen voorwerpen zijn geconserveerd.

1 Vondstnummer, werkputnummer, vlak en spoornummer (+ laag)
2 Code van het type
3 Dateringen
4 Afmetingen: lengte x breedte in centimeters
5a Materiaal: afkorting van metaal en legering
5b Vervaardigingswijze
6a Decoratie
6b Divers, merken
7 Naam van het object
8 Herkomst
9 Literatuur

Tabel 8.1: determinatielijst metaal.
Vnr wp vl sp metaal

soort
vorm N gewicht

(gr)
grootste af-
meting (cm)

datering
van

datering
tot

fabricage bijzonderheden

8 1 - ijzer nagel/ klink/ priem 6 85 n.v.t/16/12 nb nb gesmeed
8 1 ijzer spie 1 30 14 nb nb gesmeed
15 1 1 - ijzer nagel 2 25 6,0/ 7,0 nb nb gesmeed
15 1 1 - ijzer hang- en sluitwerk nagel 4 35 15,5 nb nb gesmeed
15 1 ijzer pin 1 8 16,0 nb nb gesmeed
15 1 ijzer opwindmechaniek 1 1 8 nb nb gesmeed
18 1 1 - ijzer furket 1 53 13,0 1600 1700 gesmeed
19 1 1 p45 ijzer speld 2 2 4,5 nb nb gesmeed
25 1 1 - ijzer hang en sluitwerk 2 105 n.v.t. nb nb gesmeed
31 1 1 - ijzer beslag 1 30 n.v.t. nb nb gesmeed
33 1 1 - ijzer mes + schede 2 20 n.v.t. nb nb gesmeed
37 1 1 -- ijzer gesp 1 2 1,7 1300 1500 gegoten met fanatsietekst
37 1 1 - ijzer ring 1 2 2,2 nb nb gegoten
37 1 1 - messing hanger 1 2 2,1 1300 1500 geslagen dobbelsteen in kooi
51 1 1 - ijzer kledingophanghaak 1 40 16,0 nb nb gesmeed
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Tabel 8.1: determinatielijst metaal (vervolg).
vnr wp vl sp metaal

soort
vorm N gewicht

(gr)
grootste af-
meting (cm)

datering
van

datering
tot

fabricage bijzonderheden

58 1 2 4 ijzer nagel 1 5 6,0 1350 1500 gesmeed
59 1 1 - ijzer nagel 1 25 7,5 nb nb gesmeed
61 1 1 - - metaalslak 1 110 n.v.t. nb nb n.v.t.
90 1 1 29 ijzer beugel of kram 1 60 11,5 1350 1500 gesmeed geen
98 1 1 - ijzer mes 1 6 7,5 1300 1600 gesmeed met handvat
108 1 1 3 messing riemtong 1 2 5,4 1500 1600 geslagen bewerkt
109 1 1 3 ijzer nagel 1 20 11,5 1375 1550 gesmeed
123 1 1 10 - metaalslakken 1200 n.v.t. 1300 1400 n.v.t. nb
124 1 1 9 ijzer nagel 1 5 >5,5 1300 1400 gesmeed
125 1 1 10 lood indet 1 25 n.v.t. 1300 1400 ?nb
125 1 1 10 ijzer deurbeslag of scharnier 4 211 n.v.t 1300 1400 gesmeed
125 1 1 10 ijzer nagel 1 15 8,0 1300 1400 gesmeed
127 1 1 11 ijzer nagel 1 10 8,4 1300 1500 gesmeed
127 1 1 11 lood/tin delen van insigne 2 5 n.v.t. 1300 1500 gegoten
130 1 2 34 ijzer mondharp 1 4 5,4 1300 1325 gesmeed
130 1 2 34 ijzer vleeshaak 1 34 8,5 1300 1325 gesmeed
135 1 1 - ijzer zaagje 1 7 >8,5 nb nb gesmeed
136 1 2 - lood/tin insigne 1 2 3,5 1375 1425 gegoten haan kop ontbreekt
136 1 2 - messing leerbeslag 1 1,2 n.v.t. nb nb geslagen met restje leer
136 1 2 - messing gesp 1 3,2 2,1 1300 1400 geslagen compleet met angel
140 1 2 34 ijzer pijlpunt? 1 3 7,8 1300 1325 gesmeed
140 1 2 34 ijzer haak 1 68 28,5 1300 1325 gesmeed
148 1 2 34 ijzer nagel/ klamp 2 9/ 12 7,5/ 8,3 1300 1325 gesmeed
148 1 2 34 messing leerbeslag 1 6,5 2,5 1300 1325 geslagen
149 1 - - tin lood deel van insigne 1 1 n.v.t. 1300 1450 gegoten toren met lantaarns
152 1 - - messing vingerhoed 1 2 2,1 1750 1850 geslagen bewerkt
152 1 - - messing beslag 1 7 5,0 nb nb geslagen
162 1 2 10 ijzer nagel 1 7 n.v.t. 1300 1500 gesmeed
170 1 - - ijzer mes 1 13 14,2 1500 1550 gesmeed
170 1 - - messing beschermpunt messchede 1 5 3,0 nb nb geslagen
170 1 - - ijzer kledingophanghaak 1 6 4 nb nb gesmeed
170 1 - - ijzer klink 1 25 5 nb nb gesmeed
170 1 - - ijzer sleutelgatplaatje 1 12 3,5 nb nb gesmeed
170 1 - - ijzer indet. 2 7 n.v.t. nb nb n.v.t.
173 1 - - - metaalslakken 8 210 n.v.t. nb nb n.v.t.
176 1 - - ijzer naald/ nagel/ indet 3 10/ 6/ 1 17/ 6/ n.v.t. 1400 1500 gesmeed grote naald
190 1 - - ijzer nagel 1 11 >7,0 nb nb gesmeed
201 1 - - ijzer nagel 4 5 n.v.t. 1300 1400 gesmeed
203 1 - - ijzer nagel 1 5 5,4 1300 1500 gesmeed
205 1 1 10 messing vingerhoed (ring) 1 3 1,4 1300 1400 geslagen bewerkt
205 1 1 10 ijzer deurbeslag? 2 20 8,1 1300 1400 gesmeed
205 1 1 10 ijzer beslag? 1 37 31,0 1300 1400 gesmeed
205 1 1 11 ijzer nagel en plaatje 2 8/ 14 6,0/ n.v.t. 1300 1500 gesmeed
205 1 1 11 ijzer nagel 5 46 n.v.t. 1300 1500 gesmeed
205 1 1 10 ijzer hoefijzer deels 1 89 n.v.t. 1300 1400 gesmeed
208 1 1 40 ijzer mes 1 18 19,8 1300 1500 gesmeed met handvat
209 1 2 34 ijzer indet 2 6 n.v.t. 1300 1325 gesmeed
215 1 1 11 ijzer slak 6 150 n.v.t. 1300 1500 n.v.t.
215 1 1 11 ijzer nagels 4 31 n.v.t. 1300 1500 gesmeed
215 1 1 11 ijzer deel zaagje 1 4 n.v.t. 1300 1500 gesmeed
218 1 3 48 ijzer nagel 2 12 n.v.t. 1325 1350 gesmeed
219 1 3 - - metaalslakken 1 120 n.v.t. nb nb n.v.t.
220 1 3 48 ijzer indet (deel mechaniekje) 1 13 6,8 1350 1500 gesmeed
228 1 3 49 ijzer haak 1 10 5,0 1325 1350 gesmeed
236 1 3 51 ijzer nagel 3 15 n.v.t. 1300 1325 gesmeed
240 1 3 12 ijzer deurophanging/ nagel 2 105/15 8,2/10,5 1750 1800 gesmeed
246 1 3 53 ijzer nagel/ plaatje 2 10 n.v.t. 1325 1350 gesmeed
247 1 3 - lood lakenlood 1 15 2,2 1575 1625 gegoten
247 1 3 - messing pommel? of deel meubel 1 23 3,4 nb nb gegoten
252 1 3 58 ijzer nagel 1 15 12,0 1750 1800 gesmeed
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Tabel 8.1: determinatielijst metaal (vervolg).
vnr wp vl sp metaal

soort
vorm N gewicht

(gr)
grootste af-
meting (cm)

datering
van

datering
tot

fabricage bijzonderheden

252 1 3 58 messing vingerhoed 1 4 1,7 1750 1800 geslagen
254 1 3 58 ijzer nagel 1 4 3,9 1750 1800 gesmeed
254 1 3 58 ijzer haak 1 36 12,4 1750 1800 gesmeed
254 1 3 58 ijzer boots- of pikhaak 1 355 29,6 1750 1800 gesmeed
255 1 3 58 ijzer duig 1 200 31,0 1750 1800 gesmeed
256 1 2 58 ijzer mes 2 6 n.v.t. 1750 1800 gesmeed
256 1 2 58 ijzer raamlood 20 n.v.t. 1750 1800 gegoten
257 1 3 57 ijzer stripje of beslag? 1 3 5,3 1300 1325 gesmeed
264 2 1 - ijzer haak 1 20 6,1 nb nb gesmeed
264 2 1 - ijzer indet 1 7 n.v.t. nb nb gesmeed
265 2 3 58 lood/tin lepeltje 1 6 9,7 1500 1700 gegoten
268 2 1 24 messing stilus 1 5 1300 1400 zie tabel 8.2
270 2 1 24 ijzeren stilus 1 5 1300 1400 zie tabel 8.2
271 2 1 24 messing stilus 1 5 1300 1400 zie tabel 8.2
271 2 1 24 ijzer stilus 3 10 1300 1400 zie tabel 8.2
271 2 1 24 ijzer nageltje 1 2 2,0 1300 1400 gesmeed
271 2 1 24 ijzer beslag 1 4 6,0 1300 1400 gesmeed
289 2 - - lood beslag? 1 1 1,8 nb nb gegoten
999 - - - messing indet (broche?) 4 3 1,9 nb nb geslagen
999 - - - ijzer pijlpunt 1 15 8.5 1300 1400 gesmeed
999 - - - ijzer haak/ indet 2 26 12,0 nb nb gesmeed
999 2 1 24 messing muntgewicht 1 3,5 1,2 1300 1400 gestoken Fiorino
999 - - - lood/tin top van sleutel 1 1 1,9 1500 1650 gegoten
999 1 - - messing munt (mijt) 1 1 1,6 1350 1400 geslagen
999 1 - 34 ijzer mondharp 1 4 5,4 1300 1325 gesmeed
999 - - - ijzer gesp, haak, riembeslag 9 110 n.v.t. nb nb gesmeed
M41 2 1 24 lood net- of schietlood 1 110 4,0 1300 1400 gegoten met berkebast touw
M41 2 1 24 ijzer messen 2 14/ 6 >11,5/ 9,6 1300 1400 gesmeed
M41 2 1 24 ijzer indet (houder of priem) 2 32 11,0 1300 1400 gesmeed
M41 2 1 24 ijzer nagel 2 10  >6,0 1300 1400 gesmeed
M41 2 1 24 ijzer ring 2 1 1,6 1300 1400 gesmeed
M41 2 1 24 lood/tin riemtong 2 2 3,0 1300 1400 gegoten
M41 2 1 24 lood/tin buste-insigne 1 3 2,2 1300 1400 gegoten
M41 2 1 24 lood/tin insigne 1 5 6,4 1300 1400 gegoten Christus aan kruis
M41 2 1 24 lood/tin insigne 1 4 4,0 1300 1400 gegoten H. Ontcommer
M41 2 1 24 lood/tin knoop 1 3 1,8 1300 1400 gegoten met glasparel
M41 2 1 24 ijzer stili 15 1300 1400 zie tabel 8.2
M41 2 1 24 brons stili 2 1300 1400 zie tabel 8.2
M41 2 1 24 ijzer schaar 1 6 6,8 1300 1400 gesmeed
M41 2 1 24 ijzer gesp 1 2 1,7 1300 1400
M42 2 1 24 - metaalslak 6 90 n.v.t. 1300 1400
M42 2 1 24 lood/tin knoop met glasparel 1 3 1,8 1300 1400 gegoten identiek aan M41
M42 2 1 24 ijzer stili 20 1300 1400 zie tabel 8.2
M42 2 1 24 koper stilus 1 1300 1400 zie tabel 8.2
M43 2 1 24 ijzer knoop 1 1 2,3 1300 1400 gegoten bewerkt
M43 2 2 24 ijzer stili 14 1300 1400 zie tabel 8.2
M43 2 2 24 koper stili 2 1300 1400 zie tabel 8.2
M42 2 1 24 ijzer pijlpunt? 1 11 6,1 1300 1400 gesmeed
M42 2 1 24 messing indet 1 2 3,0 1300 1400 geslagen
M43 2 2 24 ijzer schaartje fragmenten 2 4 7,0 1300 1400 gesmeed
M43 2 2 24 ijzer beslag 1 2 5,0 1300 1400 gesmeed
M43 2 2 24 ijzer nagels 3 12 5,5/5,8/4,5 1300 1400 gesmeed
M43 2 2 24 ijzer klinknagel 3 3 6,2 1300 1400 gesmeed
M43 2 2 24 ijzer sleutel 1 3 3,6 1300 1400 gesmeed
M43 2 2 24 ijzer muurkandelaar 1 16 4,8 1300 1400 gesmeed
M43 2 2 24 ijzer kandelaar voor houtblok 1 8 5,7 1300 1400 gesmeed
M43 2 2 24 messing ring 1 1 2,3 1300 1400 geslagen
M43 2 2 24 messing gesp 1 1 1,5 1300 1400 geslagen
M43 2 2 24 messing hanger 1 1 3,2 1300 1400 geslagen schildje
M43 2 2 24 lood druppel 1 2 2,8 1300 1400 ?
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8.2           Beschrijvingen26

Onder insignes verstaan we hier volkse sieraden uit de periode van de 13e tot het midden van de 16e

eeuw. De meeste van deze draagspeldjes zijn met behulp van een gietmal gegoten uit een
gemakkelijk te verwerken lood-tinlegering. Ze werden in grote hoeveelheden vervaardigd en verkocht
en kenden een verspreiding onder alle lagen van de bevolking. Men droeg een insigne - opgespeld of
vastgenaaid op hoed, mantel of ransel - als sieraad, maar altijd mèt een bepaalde betekenis: als
liefdesteken, als symbool van vroomheid of juist het tegenovergestelde. Ook konden insignes
aangeven tot welke broederschap of politieke partij iemand hoorde en werden zij verkocht als
herinneringsteken op feestdagen. Men weet dat er miljoenen pelgrimsinsignes moeten zijn geweest.
Pelgrims kochten ze als aandenken in de bedevaartplaatsen die zij bezochten of op kerkelijke
hoogtijdagen, waarbij het kerkelijk circus naar de gelovigen toekwam. Hetgeen betekent dat een
insignes niet met een absolute bewijskracht vertelt of de drager daadwerkelijk in het bedevaartsoord is
geweest. Uiteraard tonen de insignes wel de bekendheid en de relatieve populariteit van een
pelgrimsplaats. De verkoop van de profane of niet-religieuze speldjes moet op dezelfde commerciële
manier plaatsgevonden hebben.27

Afbeelding 8.1: insigne Christus, 14e eeuw. Afbeelding 8.2: insigne van St. Ontcommer of
Wilgefortis, 14e eeuw.

1 A03-337-R/M41 (176 w profiel sectie 1) 1 A03-337-R/M41
2 2
3 1300-1400 3 1300-1400
4 6,4/2,3/0,5 4 4,0/3,0/0,3
5a lood/tin 5a lood/tin
5b gegoten 5b gegoten
6a 6a
6b 6b
7 insigne (fragment) gekruisigde Christus met

lendendoek
7 insigne van St. Ontcommer of Wilgefortis

8 8
9 Tixador, A., 2004: Einseignes sacrées et

profanes mediévales découvertes à
Valenciennes, p.21, nr.3

9 Beuningen, H.J.E. van, (1993), p.183

                                               
26 Met dank aan mevr. D. de Koning-Kastelijn voor de hulp bij het controleren en verbeteren van de
metaaldeterminaties.
27 www.medievalbadges.org van de Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes/ Medieval Badges
Foundation.
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Pelgrimsinsignes  ook wel pelgrimstekens genoemd, zijn meestal gemaakt van tin of een legering
hiervan met lood. Dergelijke insignes komen zo rond het begin van de late middeleeuwen in zwang en
dienden eigenlijk als 'souvenir'. Een pelgrimsinsigne was de bekroning van een veelal lange en zware
voettocht, een zogenaamde bedevaartstocht, die bedevaartsgangers, ook wel 'pelgrims' genoemd,
hadden afgelegd (afbeelding 8.1-8.2).

Profane insignes  hebben in tegenstelling tot pelgrimsinsignes en -ampullen geen religieus karakter.
Soms dreven deze insignes juist de spot met het geloof. Er werd van alles in miniatuur als insigne op
de kledij gedragen, van muziekinstrumenten tot bijvoorbeeld schaalmodellen van gebruiksvoorwerpen.
Vaak ook drukte men met de insignes iets uit. De insignes fungeerden als een echte beeldtaal. Men
kon de staat waarin men verkeerde uitdrukken, of laten zien tot welke factie men behoorde. Maar de
middeleeuwer vond het kennelijk ook leuk om allerlei dingen op te spelden (afbeelding 8.3).

Buste-insignes  of draagspeldjes zijn meestal ronde insignes, met een doorsnede variërend van
achttien millimeter tot ongeveer vijfentwintig millimeter. Rond de bustekop zit een tekstband die
voorzien is van meestal een onleesbare tekst, of versiering met puntjes en streepjes. Er zijn ook
bustekoppen met andere omlijstingen, bijvoorbeeld in stervorm en uitstekende driepasjes. Buste-
insignes vallen onder het profane insigne en komen in grote aantallen voor (afbeelding 8.4).

Afbeelding 8.3: haaninsigne, eind 14e-begin 15e eeuw. Afbeelding 8.4: buste-insigne, 14e eeuw.

1 A03-337-R/ V136 1 A03-337-R/M41
2 2
3 1375-1425 3 1300-1400
4 2,8/2,8/0,3 4 2,2/1,9/0,2
5a Lood/tin 5a Lood/tin
5b gegoten 5b gegoten
6a 6a
6b 6b
7 haaninsigne 7 buste-insigne (draagspeld)
8 8
9 9 Beuningen, H.J.E. van, (2001), p. 420-422

Opvallend zijn twee knopjes met parelrand en ingelegde glasparels (afbeelding 8.5), die afkomstig zijn
uit een 14e-eeuwse context (spoor 24). Uit dezelfde 14e-eeuwse context is een knoop afkomstig
(afbeelding 8.6).

  

Afbeelding 8.5: sieraad (M41), 14e eeuw. Afbeelding 8.6: knoop (M43), 14e eeuw.
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Een bijzondere vondst betreft een metalen kooitje  met daarin een miniatuur dobbelsteen (afbeelding
8.8) dat waarschijnlijk aan een ketting gehangen heeft. Mogelijk heeft de drager of draagster hier mee
willen uitdrukken hoe gevaarlijk het dobbelspel kan zijn.

Afbeelding 8.7: hanger (M43), 14e eeuw. Afbeelding 8.8: kooitje met miniatuurdobbelsteen (v37),
14e-15e eeuw.

Gespen komen normaliter in grote hoeveelheden voor op opgravingen; zeker post-middeleeuwse
exemplaren. Hier is echter een beperkt aantal gespen opgepiept. Deze zijn afkomstig uit 14e-15e-
eeuwse context (afbeelding 8.9-8.10).

Afbelding 8.9: gesp (v37), eind 14e-15e eeuw. Afbeelding 8.10: gesp (M43), 14e eeuw.

Een muntgewicht  is een messing of loden blokje om gouden en zilveren munten op hun juiste
gewicht te controleren. Op de voorzijde werd een schematische afbeelding van de betreffende munt
aangebracht en op de keerzijde het merk van de maker. De gewichten werden met een eenvoudig
balans in een houten doosje opgeborgen. Het gewicht en daarbij passende, zilveren of gouden
muntstuk werd gewogen. Als de balans precies in evenwicht was, werd de munt goed bevonden. De
gewichtjes zijn waarschijnlijk de weerslag van handel ter plaatse (afbeelding 8.11).

Een lakenlood  heeft een functie als zegellood. Het is een kwaliteitswaarborg voor een rol stof en
geeft tevens aan waar de rol stof gemaakt is (laken of ander textiel). Ook geeft het de soort stof aan.
Door de stedelijke overheid werd om de voor de handel zo belangrijke hoge en constante kwaliteit te
kunnen handhaven, controle op de productie uitgeoefend. Lakenloden komen in vele diverse maten
en soorten voor (afbeelding 8.12).

Afbeelding 8.11: muntgewichtje (V999 stortvondst),
14e eeuw.

Afbeelding 8.12: lakenlood (v247),
eind 16e-begin 17e eeuw.
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Het knijpschaartje  (afbeelding 8.13) en de vingerring (afbeelding 8.14), de voorloper van de
vingerhoed, die afkomstig zijn uit een 14e-eeuwse context laten iets zien van de nijverheid ter plaatse.

Afbeelding 8.13: knijpschaartje (M41), 14e eeuw. Afbeelding 8.14: naairing, vroeg type (v205), 14e eeuw.

Verder is een vijftal messen gevonden, waarvan twee uit een betrouwbare 14e-eeuwse context, en
een lepel waarvan de datering onzeker is, maar die waarschijnlijk uit de 16e-17e eeuw dateert.

Afbeelding 8.15: een lepel (v256),
16e -17e eeuw en twee messen met heft
(v98 en v208), 14e-16e eeuw (schaal 1:2).

De kaarsenhouder  (afbeelding 8.16) die aan een muur of wand bevestigd was, is een opvallende
vondst.

Meer algemeen zijn de twee gevonden mondharpen (afbeelding 8.17). De mondharp  is een
harpachtig instrument waar muziek mee gemaakt wordt. In het centrum van de beugel bevindt zich
een dun spateltje (stripje metaal) tussen de buitenste stangetjes van de mondharp. Dit stripje kan men
vrij op en neer bewegen. De mondharp is een tokkelinstrument. Het frame wordt tussen de tanden
gehouden, de mondholte wordt als klankkast gebruikt.

Afbeelding 8.16: kaarsenhouder (M43), 14e eeuw. Afbeelding 8.17: mondharp met veer (v999), 14e eeuw.
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Opvallend is dat bij de metaalvondsten ook een aantal wapen(onderdelen) gevonden is. Een pijlpunt
en een mogelijk exemplaar dateren uit de late Middeleeuwen (afbeelding 8.18). Het furket of
musketvork met voluutvormige vork en ijzeren punt dateert uit de 16e of 17e eeuw. Het object diende
ter ondersteuning van de musket bij het vuren (afbeelding 8.19). Het werd gebruikt in het Staatse
leger.28

Afbeelding 8.18: pijlpunt (V999
stortvondst), 14e eeuw.

Afbeelding 8.19: furket/ musketvork, v18, 17e eeuw.

Ook is een grote hoeveelheid nagels (spijkers met grote platte koppen) en veel hang- en sluitwerk met
de metaaldetector gevonden.

De grote hoeveelheid aan metaalslakken , 1730 gram uit vijf spoornummers, waaronder twee
14e-eeuwse contexten (wp 1 spoor 10 en wp 2 spoor 24), wijst op metaalbewerking ter plekke. Er is
helaas geen onderzoek naar de slakken uitgevoerd, zodat niet duidelijk is welke metaalsoort bewerkt
is. Analyse van de slakken (buiten het kader van deze standaardrapportage) is, in het kader van de
grote hoeveelheid metaalvondsten en onderzoek naar ambachten ter plaatse, zeker nog gewenst.

                                               
28 www.rijksmuseum.nl/collectie.
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8.3        De stili

Een bijzondere ontdekking tijdens het archeologisch onderzoek was de vondst van 63 schrijfstiften
(stili). Zoveel schrijfstiften bij elkaar werden nog niet eerder in Nederland gevonden. De stili van de
Groenmarkt zijn alle afkomstig uit (de big bags met materiaal uit) de 14e-eeuwse ophogingslaag spoor
24 (monsternummers M41, M42 en M43). De stiften kunnen een aanwijzing zijn dat ter plaatse
onderwijs is verzorgd. Een andere mogelijkheid is dat de stili in de opgebrachte grond van elders uit
Gorinchem zijn aangevoerd.29

Waren het (kostbare) perkament en de ganzenveer vooral bedoeld voor het vastleggen van
belangrijke informatie voor langere termijn, schrijfstift (stilus) en wasplankje (tabula) werden sinds de
Klassieke Oudheid gebruikt voor het maken van korte notities en berekeningen, of om op school, het
schrijven onder de knie te krijgen. Het wasplankje was vergelijkbaar met ons huidige memoblokje. De
schrijfstift bestond uit een scherpe punt waarmee op het met bijenwas ingesmeerde plankje werd
gekrast en een plat of spatelvormig uiteinde dat werd gebruikt voor correcties (vergelijk dit met het
gummetje op ons potlood). Men beschikte vaak over meerdere wasplankjes die, gestapeld in een
lederen etui of foedraal, aan de gordel werden meegevoerd.30

Het gebruik van schrijfstiften in het onderwijs nam af in de 15e eeuw. Lei en griffel deden daar dan hun
intrede. Bij (markt)handelaren, daarentegen bleven wastafel en schrijfstift nog lang geliefd. In de
collectie van het Amsterdams Historisch Museum bevindt zich een stilus uit een 17e-eeuwse context.31

Van andere Europese plaatsen zoals op de vismarkt van het Franse Rouen is bekend dat men nog tot
in de 18e eeuw op wastafeltjes schreef.32 Het gebruik van schrijfstiften verdween aan het begin van de
16e eeuw.

De stili van de Groenmarkt zijn in 12 uiteenlopende typen ingedeeld. Het merendeel (55 stuks) van de
schrijfstiften is gemaakt van (vertind) ijzer (A, B, F en J). Acht meer luxe ogende stili zijn uit koper,
messing of brons gemaakt (D, E, G, H, I, K en L). Benen schrijfstiften waren blijkbaar zeldzaam.33 Er
werd slechts 1 gevonden (C). Dit beeld komt overeen met de gevonden stiften uit de opgraving aan de
Krijtstraat in 2001.34 Tijdens het onderzoek aldaar naar de Grote School en het Hof van Arkel werden
totaal “slechts” 35 exemplaren gevonden (30 ijzeren, 4 messing en 1 benen).

                                               
29 De auteur van deze paragraaf is van mening dat de stiften zeer waarschijnlijk geen relatie met het voormalige
middeleeuwse gasthuis hebben, maar dat de ophogingslaag (spoor 24) waarin zij werden gevonden, bestond uit
opgebrachte grond die vermoedelijk van elders in Gorinchem is aangevoerd. De hoofdauteur stelt echter dat de
stili een aanwijzing vormen dat ter plaatse van de opgraving voorafgaand aan de Latijnse school aan de
Krijtstraat, die vanaf ca. 1400 in gebruik was, in de 14e eeuw onderwijs aan de Groenmarkt kan zijn verzorgd. Het
gasthuis aan de Groenmarkt is voor het eerst vermeld is in 1331 en zou gesticht zijn door één van de heren van
Arkel. Wellicht was er nog een nauwe band met de Van Arkels en waren de functies en het gebruik van dit deel
van de stad niet zo duidelijk gescheiden als in later tijd. Ook andere vondsten (de vele metaalslakken, het
paardenvoer, een pijlpunt en diverse mes- en zwaardschedes) passen niet direct binnen de context van een
gasthuis. De pijlpunt kan nog met opgebrachte grond van elders afkomstig zijn. Dit zou eventueel ook nog het
geval kunnen zijn met de leervondsten, alhoewel dit minder waarschijnlijk is. Voor de 63 stili lijkt dit allerminst
waarschijnlijk. De stili lagen dicht bij elkaar in de bodem. Wellicht zijn de stili tijdens een soort van
verlatingsceremonie bewust in de bodem gestopt, toen de school verplaatst werd naar de nabijgelegen Krijtstraat.
In de synthese is gesteld dat het wellicht niet zo vreemd is om te veronderstellen dat in de 14e eeuw ook anderen
dan de bewoners van het gasthuis gebruikmaakten van het terrein. Mogelijk was er, gezien de uitzonderlijke
vondst van de 63 stili, hier in (het begin van) de 14e eeuw een school gevestigd. Onderwijs in die tijd was
voorbehouden aan adel en geestelijken. De rest van het gebied was wellicht nog onderdeel van het agrarisch
domein van de heren van Arkel. De 35 stili van de opgraving aan de Krijtstraat worden in verband gebracht met
de Latijnse school die daar vanaf 1400 gevestigd was. De stili van de Groenmarkt zouden nog met grond van de
Krijtstraat kunnen zijn aangevoerd. Hiertegen pleit echter de datering van het aardewerk uit spoor 24 dat in de 14e

eeuw gedateerd is, de periode waarin er nog geen sprake was van een Latijnse school aan de Krijtstraat.
30 Carmiggelt 2004, 15.
31 Vriendelijke mededeling Wiard Krook, Bureau Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam.
32 Eule1955, 58.
33 Willemsen 2008, 60.
34 Van Genabeek 2005, 50. NB bij publicatie van dit rapport was het vondstmateriaal slechts deels uitgewerkt.
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A B C D E
F

6.7/0.5/0.3
Fe, vertind
gesmeed
(44 ex.)

7.1/1.3/0.3
Fe
gesmeed
(9 ex.)

7.8/0.7/0.2
been
gesneden
(1 ex.)

8.7/0.8/0.4
Cu/Sn
gegoten
(1 ex.)

8.9/0.8/0.5
Cu/Zn
geslagen, gerold
(1 ex.)

7.7/0.8/0.6
Fe
gesmeed
(1 ex.)

G H I J K L
6.6/0.5/0.3
Cu/Zn
geslagen
(1 ex.)

7.9/0.9/0.3
Cu/Zn
geslagen
(1 ex.)

9.8/0.6/0.3
Cu
gegoten
(1 ex.)

8.2/1.1/0.3
Fe (vertind)
gesmeed
(1 ex.)

5.7/0.7/0.3
Cu/Zn
geslagen, getordeerd
(2 ex.)

5.6/0.5/0.3
Cu/Zn
geslagen
(1 ex.)

Afbeelding 8.20: de verschillende typen stili, datering 14e eeuw.



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

107

Tabel 8.2: determinatielijst stili.
Volgnr. Type r. Spoor L. mm Br. mm Dikte mm Gew. Gr Materiaal

1 A 24 67 5 3 2,5 ijzer

2 A 24 85 4,9 2,6 3,0 ijzer/ vertind

3 A 24 78 7,1 2,6 2,5 ijzer

4 A 24 84 6,2 2,5 6,0 ijzer

5 A 24 76 5,5 2,8 3,0 ijzer

6 A 24 70 5 2,3 2,0 ijzer

7 A 24 73 6,2 2,7 3,0 ijzer

8 A 24 68 5,9 2,6 2,0 ijzer

9 A 24 74 6,7 2,6 2,5 ijzer

10 A 24 62 7 2,3 2,0 ijzer

11 A 24 76 5,8 2,6 2,0 ijzer

12 A 24 65 5,4 2,6 2,0 ijzer

13 A 24 70 5,4 2,5 2,0 ijzer

14 A 24 64 5,3 2,2 1,0 ijzer

15 A 24 66 5,5 2,5 1,0 ijzer

16 A 24 65 6 2,5 2,0 ijzer

17 A 24 78 6,4 2,8 3,0 ijzer

18 A 24 77 6,5 2,5 2,5 ijzer

19 A 24 83 6 2,9 3,0 ijzer/ vertind

20 A 24 76 5,3 2,3 3,0 ijzer

21 A 24 68 6,5 2,5 3,0 ijzer

22 A 24 64 5,8 2,9 2,0 ijzer

23 A 24 74 6,3 2,9 3,0 ijzer

24 A 24 70 6 3,3 3,0 ijzer

25 A 24 90 5,7 2,7 2,5 ijzer

26 A 24 75 5,8 3,1 3,0 ijzer

27 A 24 84 6,1 2,8 3,0 ijzer

28 A 24 83 5,3 2,7 2,0 ijzer

29 A 24 64 6,5 3 3,0 ijzer

30 A 24 77 5,5 3 3,0 ijzer

31 A 24 60 5,4 2,2 1,5 ijzer

32 A 24 78 6,2 2,4 2,5 ijzer

33 A 24 66 5,6 2,5 2,0 ijzer

34 A 24 78 6,1 2,4 2,5 ijzer

35 A 24 76 5,3 2,9 2,5 ijzer

36 A 24 64 5,2 2,6 1,0 ijzer

37 A 24 67 6,1 2,3 2,5 ijzer

38 A 24 67 0,6 2,6 2,0 ijzer

39 A 24 64 4,1 2,6 2,0 ijzer

40 A 24 64 5,6 2,8 2,0 ijzer/ vertind

41 A 0 67 5,5 2,6 2,0 ijzer
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Tabel 8.2: determinatielijst stili (vervolg).
Volgnr. Type r. Spoor L. mm Br. mm Dikte mm Gew. Gr Materiaal

42 B 24 71 12,6 3,1 4,0 ijzer

43 B 24 62 10,9 3,6 4,0 ijzer

44 B 24 66 9,6 3,4 4,0 ijzer

45 B 24 68 10,5 3,6 4,0 ijzer

46 B 24 75 10,9 3,6 4,0 ijzer

47 B 24 65 10,4 3,5 3,0 ijzer

48 B 24 78 10,1 3,3 4,0 ijzer

49 B 24 73 10,2 3,7 4,5 ijzer

50 B 24 65 9,3 3,4 3,0 ijzer

51 B 24 75 10,4 3,7 4,5 ijzer

52 B 24 61 8,5 3,1 3,0 ijzer

53 C 24 78 7,2 5,2 2,0 been

54 D 24 87 8,1 4,3 7,0 brons

55 E 24 89 7,7 4,7 5,0 messing

56 F 24 77 8,2 5,7 6,0 ijzer

57 G 24 65 4,7 3,1 3,0 messing

58 H 24 79 8,7 3,4 6,0 messing

59 I 24 98 5,8 2,8 4,5 koper

60 J 24 82 10,8 3,2 5,0 ijzer/ vertind

61 K 24 57 6,9 3 2,0 messing

62 K 24 54 5,9 3 2,0 messing

63 L 24 56 4,8 3 1,0 messing

NB De gemarkeerde items staan afgebeeld.

Afbeelding 8.21: detail van de
Groenendaalse Ruusbroec-
miniatuur. Hier zien we rechts
Ruusbroec die in het
Zoniënwoud bij Brussel
geïnspireerd door de heilige
geest, hier gesymboliseerd als
de witte duif, op een wastafeltje
aan het schrijven is met een
stilus. De figuur rechts wordt
tegenwoordig gezien als
dezelfde Ruusbroec die zijn
inspiratie uit het woud herwerkt
tot een definitieve tekst op
perkament. Jan van Ruusbroec
(1293-1381), ook "de
Wonderbare" genoemd, geldt
als een van de grootste mystici
van de zuidelijke Nederlanden
(Bron: Wikipedia).
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9 GLAS 

Etienne Noels

Er is relatief weinig glas gevonden (tabel 9.1). Het gaat om fragmenten van flessen en drinkglazen,
twee kraaltjes, vensterglas en een deel van een olielamp. Van de aangetroffen stukken vensterglas is
de productietechniek niet te herleiden, zodat voor deze fragmenten alleen een grove datering mogelijk
is. De meeste glasfragmenten (19 van de 26) komen uit een tonput, spoor 58 in werkput 1. De langst
mogelijke datering van het glas uit dit spoor loopt van 1600 tot 1900 (op basis van de
aardewerkvondsten wordt het spoor gedateerd in de tweede helft van de 18e eeuw).

Ook komen twee stukjes vensterglas uit de ophogingslaag S24. Uit dit spoor kwamen 120
aardewerkscherven waarvan één uit de 18e-19e eeuw en 119 uit de 14e eeuw. Geconcludeerd werd
dat het eerstgenoemde fragment wel tijdens het veldwerk per abuis in het spoor terecht is gekomen.35

Tabel 9.1: determinatielijst glas.
Vnr. Put Vlak Spoor Vorm Kleur productiemethode/-

plaats
bijzonderheden N g Datering

begin
Datering
eind

148 1 2 34 vensterglas groen geslingerd? 2 36,7 1600 1800
190 1 (uit profiel) kraal oranje geperst barnsteen? 1 0,1 1500 1950
252 1 3 58 wijnfles groen vrij geblazen

Nederland
diepe ziel 6 358,1 1700 1750

252 1 3 58 ? kleurloos geblazen afgewerkt rondje
in het midden

1 14,3 1600 1800

256 1 3 58 bekerglas kleurloos in mal geblazen
noord Duitsland

blauwe voetring 1 8,6 1650 1700

256 1 3 58 wijnglas kleurloos in mal geblazen 1 10,6 1650 1750
256 1 3 58 medicijnfles kleurloos in mal geblazen 3 14,2 1775 1900
256 1 3 58 wijnfles groen vrij geblazen 2 12,3 1700 1750
256 1 3 58 wijnfles groen in mal geblazen 1 10,3 1650 1750
256 1 3 58 blaker

(olielamp)
kleurloos geperst 1 0,4 1800 1900

256 1 3 58 vensterglas groen geslingerd? rand
bijgesneden

2 6,7 1600 1775

267 2 1 24 kraal in zandklompje 1 ? nb nb
270 2 1 24 bekerglas kleurloos in mal geblazen 1 4,3 1650 1750
M41 2 1 24 vensterglas groen gewalst? 1 5,8 nb nb
M41 2 1 24 vensterglas groen geslingerd? sterk geïriseerd 1 6,3 nb nb

                                               
35 Dat de twee stukken vensterglas per abuis onder dit vondstnummer terecht zijn gekomen is nog wel
voorstelbaar, aangezien dit materiaal komt uit grote hoeveelheden grond die in big bags geschept zijn.
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10 TEXTIEL

Sandra Comis

In werkput 1 vlak 1 spoor 10, de beerput, is een fragment textiel (vondstnummer 166) aangetroffen.
Het aardewerk uit de vulling van de beerput wordt gedateerd in de 14e eeuw. Opvallend is dat het hier
een linnen weefsel betreft aangezien dergelijke weefsels niet of nauwelijks geborgen worden. In de
overwegend zure bodems blijven alleen wollen en zijden stoffen bewaard.36 Bij analyse bleek het
fragment in meerdere kleinere fragmenten uiteengevallen.37 De afmetingen van de fragmenten
variëren van 1,0x1,0 tot 7,0x6,5 cm. Het is een middellijnweefsel dat thans een lichtbruine kleur heeft,
doch oorspronkelijk wit of grauwwit is geweest. Voor dit weefsel heeft men twee dradenstelsels
genomen: de ketting (= de draden die in de lengterichting van een weefsel lopen) en de inslag (=
draden in de breedterichting). Voor beide dradenstelsels heeft men 2-getwiste garens genomen. 2-
getwist wil zeggen dat de vezels zodanig in elkaar gedraaid zijn dat de richting van de vezels
overeenkomt met de schuine lijn in de hoofdletter Z. De stof is geweven in eenvoudige effenbinding.
Hierbij gaat de kettingdraad steeds over en onder een inslagdraad. Het is een middellijnweefsel met
18 ketting- en 16 inslagdraden per cm. Bij een fragment is nog een deel van een naad zichtbaar. Men
heeft destijds de twee stofranden op elkaar gelegd en met overhandse steek vastgenaaid. Van het
naaigaren zijn alleen een paar donkerbruine verkleuringen zichtbaar. De fragmenten zijn te klein om
de oorspronkelijke functie te achterhalen.

Afbeelding 11.1: drie grotere fragmenten van het linnen weefsel uit de 14e eeuw (schaal 1:1).

                                               
36 Noot redactie: mogelijk heeft de kalkrijke bodem (urine) gezorgd voor de bijzondere
conserveringsomstandigheden.
37 Ondanks de conservering bij Archeoplan Delft.
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11 LEER

Liesbet Schietecatte

11.1         Inleiding

Het leer is goed in de bodem bewaard gebleven. Veel stukken zijn gescheurd, maar niet in die mate
dat determinatie onmogelijk wordt. Ook zijn er maar weinig stukken gesplitst. Verschillende keren
konden nog grote delen (van schoenen) met elkaar geassocieerd worden (zool met bovenleer en
bovenleerversterkingen). Om het leder over lange tijd te kunnen bewaren is het materiaal
overgedragen aan Archeoplan te Delft. Het leer is gereinigd en gevriesdroogd. Vervolgens is het leer
overgedragen voor determinatie en beschrijving.38 De leersoort is niet vastgesteld, aangezien het
haarinplantpatroon niet herkend kon worden. Het leer voor schoenen is meestal van runderen
afkomstig, zeker voor zolen.39 Soms is bovenleer van betere kwaliteit schoenen afkomstig van geit,
het is dunner en voelt veel soepeler aan. Het wordt weinig waarschijnlijk geacht dat er veel geitenleer
aanwezig was in deze collectie. Het merendeel van de leervondsten betrof fragmenten van schoenen:
414 van de 579 (71,5%). De schoenen zullen besproken worden aan de hand van hun verschillende
onderdelen: zool, tussenrand/zoolreep, bovenleer en bovenleerversterkingen. Vervolgens worden de
overige leervondsten besproken, te weten mes- en zwaardschedes, riemen en "overig" leer. Een groot
deel van de leervondsten is afkomstig uit 14e-eeuwse contexten, zoals de beerput, spoor 10, en de
afvalkuil, spoor 11, beide in werkput 1 en de antropogene laag spoor 24 uit werkput 2, die op basis
van de aardewerkvondsten in deze periode gedateerd worden.40

11.2         Werkwijze

De conservatie van de lederresten van Gorinchem – Groenmarkt was in handen van Archeoplan uit
Delft. De eerste stap in de studie hier gepresenteerd was alle stukken en stukjes leder te onderzoeken
en te beschrijven. Door deze initiële kennismaking met het materiaal werd een eerste beeld verkregen
van de types schoenen en andere aanwezige voorwerpen, en van het brede tijdskader waarbinnen ze
geplaatst moeten worden. In dit stadium werd ook de selectie gemaakt welke stukken getekend
werden en welke niet. Er werd naar gestreefd om van elk type voorwerp tenminste één voorbeeld te
tekenen. Alle tekeningen werden dan in inkt doorgetekend. Veel stukken van schoenen konden nog
met elkaar geassocieerd worden en zijn dan ook samen getekend. Dit betekent dat niet alle
tekeningen van bijvoorbeeld vetergatverstevigingen onder de sectie vetergatverstevigingen zullen
staan, maar ook bij de uitslagtekeningen van het bovenleer.

In de tweede fase werd de typologie van de herkende schoenmodellen opgesteld. Deze typologie is
gebaseerd op de sluiting van de schoen, waarbij per hoofdtype verschillende subtypes mogelijk zijn.
Omdat de lederresten van Gorinchem – Groenmarkt bijna gelijktijdig bestudeerd werden met de
lederresten van Zierikzee – Korte Nobelstraat, voor dezelfde opdrachtgever, werd voor beide sites een
gelijklopende typologie opgesteld.

Als derde stap in de studie werden alle stukken opnieuw bekeken en de beschrijving gecontroleerd.
Deze stap is nodig om de consistentie van de beschrijvingen te vergroten en om schoenen van
hetzelfde subtype op veel gedetailleerder technisch niveau te bekijken en te vergelijken. Er werden
aanvullende notities gemaakt en vergelijkingen gezocht in andere landen/opgravingen/sites (zie
referenties). De tweede en derde stap vormt de technische studie.

De vierde fase vormt de eigenlijke archeologische studie: er wordt getracht bijkomende informatie uit
het leder te halen. De resultaten worden hieronder weergegeven.

                                               
38 Rapportage: Schietecatte 2004. De voornaamste bevindingen uit dit rapport zijn hier overgenomen.
39 Goubitz et al. 2001.
40 Toevoeging redactie.
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11.3 Voorafgaande opmerkingen

Vóórdat de resultaten van de studie van de lederresten van Gorinchem – Groenmarkt gepresenteerd
worden, zijn enkele opmerkingen op hun plaats. Hoewel getracht is de lederresten in zo groot mogelijk
detail te bestuderen, zijn er een paar lacunes.

De eerste lacune is dat de ledersoort niet bepaald kon worden. Op de nerfkant van een stuk leder is
vaak het patroon te zien van de haarinplant van een dier. Dat patroon kan een aanduiding geven of
het leder afkomstig is van een rund, een geit, of een ander dier. Voor schoenen is het wel zo dat het
meeste leder van runderen afkomstig is (Goubitz et al. 2001), zeker voor zolen. Soms is bovenleer
van betere kwaliteit schoenen afkomstig van geit. Dat is dunner en voelt veel soepeler aan.
Niettegenstaande het haarinplantpatroon niet herkend kon worden, wordt het weinig waarschijnlijk
geacht dat er veel geitenleer in deze collectie aanwezig was.

Het leder werd bestudeerd na conservatie. Dit is belangrijk voor alle maten die genomen zijn, want
leder krimpt tijdens de conservatiebehandeling. Bij vriesdrogen bedraagt de krimp ongeveer 5 %
(Grew & De Neergaard 1988).

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur over het onderwerp. Helaas
verschijnen veel bijdragen en artikelen in lokale tijdschriften waardoor ze vaak onbekend blijven en
niet altijd bereikbaar zijn. Een belangrijk werk omtrent middeleeuwse schoenen, dat dan ook
uitgebreid geraadpleegd werd, is de bijdrage van Olaf Goubitz in het boek ‘Stepping Through Time’
(Goubitz et al. 2001). Wanneer mijn tekentalenten tekort schoten zijn ook illustraties overgenomen uit
dit werk, de referentie is daarbij vermeld. Wanneer geen referentie is vermeld, is sprake van eigen
tekeningen.

11.4         Schoenen

Schoenen maken op bijna alle opgravingen de bulk van de lederresten uit. Daarom wordt er vaak de
meeste aandacht aan besteed. In het vondstcomplex Gorinchem – Groenmarkt horen 414 van de 579
fragmenten leder (71.5%) tot een schoen.

Voor de beschrijving van schoenen en hun onderdelen, voor hun weergave door middel van
uitslagtekeningen en voor de terminologie, o.a. van naaisteken, zijn de conventies gevolgd zoals
uiteengezet in Goubitz 1984, 1987a en Goubitz et al. 2001 (afbeelding 11.1a-d, Goubitz et al. 2001).
De schoenen worden hierna besproken aan de hand van hun verschillende onderdelen: de zool (met
zool-bovenleerconstructie), zoolreep/tussenrand, bovenleer en bovenleerversterkingen.
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Afbeelding 11.1c: naaisteken en hun tekenconventies

Afbeelding 11.1b: hoogtesAfbeelding 11.1a: zoolafmetingen
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11.5        Zolen

De zool moet de voet beschermen tegen een oneffen ondergrond, er wordt het meeste druk op
uitgeoefend en ze moet niet echt langs de rondingen van de voet aansluiten. Om hier aan te voldoen
wordt de zool vaak uit dikker leder gesneden dan de rest van de schoen; door die robuustheid slijt ze
minder snel en blijft beter bewaard. Een zool wordt tijdens de opgraving ook sneller herkend als ‘iets’
dan een klomp bovenleer. In het vondstcomplex Gorinchem – Groenmarkt zijn 69 van de 414
schoenfragmenten (deel van) een zool, dit is 17.1%, aanmerkelijk minder dan bv. Zierikzee – Korte
Nobelstraat (39.8%). Afhankelijk van het tijdskader waarin een zool thuishoort en de schoen waarvoor
ze bedoeld was, worden er verschillende types onderscheiden.

Zolen zijn volgens de constructiemethode op te delen in 2 groepen: enkelvoudige zolen en
meervoudige zolen. Enkelvoudige zolen zijn zolen die uit 1 laag leder bestaan. Ze maken deel uit van
een zogenaamde ‘turn-shoe’, een schoen die binnenstebuiten genaaid wordt en daarna gekeerd zodat
de zool-bovenleer-naad aan de binnenkant van de schoen zit. Alle middeleeuwse schoenen werden
op die manier in elkaar gezet.

In het vondstcomplex Gorinchem – Groenmarkt zijn 64 (fragmenten van) enkelvoudige zolen herkend.
Het ‘minimal number of individuals’ (MNI) wordt bepaald op basis van het aantal tailles van zolen die
bewaard zijn. Op die manier komt het MNI hier op 37 zolen.

Deze zolen kunnen nog verder ingedeeld worden in types. In deze studie is de typologie gevolgd van
C. Schnack (Schnack 1994) op basis van de vorm van de teen (afbeelding 11.2).

Type 1: ronde teen.

In Gorinchem – Groenmarkt valt geen enkele zool onder dit zooltype.

Type 2: ovale teen (Plaat 1-5).

12 stukken, MNI is 10, 2 linkerzolen, 8 rechterzolen, 2 zijn onbepaald, grootste lengte is 23.2 cm,
kleinste lengte is 15.5 cm.

Type 3: gepunte teen (Plaat 6-7).

9 stukken, MNI is 6, 2 linkerzolen, 5 rechterzolen, 2 zijn onbepaald, grootste lengte is 23.4 cm, kleinste
lengte is 22.0 cm, maar er zijn van dit type slechts twee volledige zolen bewaard, dus de afmetingen
zijn weinig indicatief.

Type 4: spitse teen (Plaat 8-11).

7 stukken, MNI is 6, 2 linkerzolen, 5 rechterzolen, 0 zijn onbepaald, grootste lengte is 23.3 cm, kleinste
lengte is 17.7 cm.

Type 5: verlengde teen.

In Gorinchem – Groenmarkt valt geen enkele zool onder dit zooltype.

Wanneer de punt van de zool niet bewaard is, blijft het type onbepaald. Dit is bij 22 zolen het geval,
MNI is 15, 4 linkerzolen, 4 rechterzolen, 14 blijven onbepaald.

Al deze bovenstaande types komen naast elkaar voor tijdens de 14e en 15e eeuw. Er is moeilijk een
meer precieze datering aan vast te hangen (Goubitz et al. 2001). Op enkelvoudige zolen kunnen
bijkomende zaken opgemerkt worden. De zolen kunnen samengesteld zijn, versneden, versierd,
gescheurd, etc. Een samengestelde zool bestaat uit twee of meer stukken die alle deel uitmaken van
dezelfde ‘laag’ en verschilt hierin van een meervoudige zool (afbeelding 11.2a) (Plaat 1-4, 6, 8, 12, 14,
33).
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18 zolen waren samengesteld, zowel in voorste deel als in de hiel, maar meestal in de taille. Slechts 3
zoolfragmenten waren versneden (Plaat 14), 35 zolen waren gescheurd in meer of mindere mate,
geen enkele enkelvoudige zool was versierd en pengaatjes (om de zool te bevestigen op de leest)
werden vastgesteld op 13 zoolfragmenten. Er werden geen zolen herkend die aangepast waren aan
een afwijkende voetvorm of voetproblemen. Kleine zolen wijzen natuurlijk op kinderschoenen.

Afbeelding 11.2a:
ovale teen

Afbeelding 11.2b:
gepunte teen

Afbeelding 11.2c:
spitse teen

Afbeelding 11.3a: tunnelsteken op
onderzijde zool

Afbeelding 11.3b: versteviging
van een zool

, ' 

' t 

' . 
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Meervoudige zolen zijn zolen die uit meer dan 1 laag leder bestaan. De aanleiding daarvoor zou
kunnen zijn dat straten verhard werden en de enkelvoudige zolen sneller gingen slijten. Algemeen
wordt aangenomen dat meervoudige zolen pas echt in gebruik kwamen na 1500 (Goubitz 1979,
Barwasser & Goubitz 1990), hoewel ze incidenteel al konden voorkomen vanaf de tweede helft van de
12e eeuw (Goubitz 1983a, Schnack 1992). In de overgangsfase van enkelvoudige naar meervoudige
zolen werden het voorste deel en de hiel apart verstevigd. Deze stukken werden in de taille aan de
enkelvoudige zool genaaid met tunnelsteken en langs de zijkanten aan een verbrede tussenrand. In
Gorinchem – Groenmarkt zijn deze tunnelsteken slechts op 1 zool vastgesteld (afbeelding 11.3a)
(Plaat 13), er zijn slechts 2 delen van dergelijke ‘tweede zool’ teruggevonden (afbeelding 11.3b) (Plaat
15-16). De zool waarop de tunnelsteken vastgesteld zijn, heeft geen noemenswaardige sleetgaten in
de hiel of het voorste deel. Daaruit valt af te leiden dat de ‘tweede zool’ bij de constructie van de
schoen aangebracht was en niet een herstelling was nadat er sleet op de oorspronkelijke loopzool
gekomen was.

Post-middeleeuwse of moderne meervoudige zolen volgen niet de typologie van middeleeuwse zolen,
ze zijn eerder rond vooraan of met verlengde, al dan niet afgepunte, neus. Binnenzolen hebben langs
de rand meestal nerf-vleessteekjes, maar vaak is die rand dan zo helemaal omgeplooid dat het
neerkomt op halfleersteken. De buitenzolen hebben vaak tunnelsteken, al dan niet in combinatie met
halfleersteken (Plaat 17). Slechts 3 fragmenten van meervoudige zolen konden herkend worden,
waarvan 2 binnenzolen en 1 buitenzool. Omdat er zo weinig fragmenten van meervoudige zolen
werden teruggevonden zal er verder geen aandacht geschonken worden aan post-middeleeuwse of
moderne schoenen.

Het type zool hangt samen met de zool-bovenleer-constructie. Daarom worden hier schematische
voorstellingen gegeven van hoe die verschillende constructiemethoden er uit zien.

Een ‘turn-shoe’ of gekeerde schoen met enkelvoudige zool (afbeelding 11.4a, Goubitz et al. 2001 p83-
fig5f en p87-fig25).

Een ‘turn-shoe’ of gekeerde schoen met ‘tweede zool’ (afbeelding 11.4b, Goubitz et al. 2001 p83-fig5k
en p87-fig26).

Een schoen met meervoudige zool (afbeelding 11.4c, Goubitz et al. 2001 p88-fig29 en p88.89-
fig34e,f,h,i).

Afbeelding 11.4a Afbeelding 11.4b Afbeelding
11.4c
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11.6         Zoolrepen en tussenranden

Een zoolreep is een smal reepje leder, vaak maar een paar millimeter breed, dat in de middeleeuwen
tussen de zool en het bovenleer genaaid werd. Hierdoor sluiten deze beide beter op elkaar aan en
wordt de schoen beter waterdicht, maar de zoolreep beschermt deze naad ook tegen wrijving. Hoe dit
element precies past in de zool-bovenleer-constructie is te zien in afbeelding 11.4a. In de
overgangsperiode van enkelvoudige naar meervoudige zolen werd de zoolreep breder, maar heeft ze
nog altijd maar 1 rij naaigaatjes (afbeelding 11.4b & 5) (Plaat 18). De tussenrand werd toegepast bij
schoenen met een meervoudige zool. De tussenrand zit niet tussen de zool en het bovenleer zoals de
zoolreep, maar zit tegen de buitenkant van het bovenleer. De constructie is te zien in afbeelding 11.4c.
Vanaf de 18e eeuw wordt de doorgenaaide of ‘draw-stitch’ constructie toegepast waardoor er geen
tussenrand meer nodig is.

Alles samen zijn in 30 contexten uit Gorinchem – Groenmarkt zoolrepen aangetroffen, zowel smal als
breed. Het gaat vaak om kleine fragmenten, maar soms kan de vorm van de zool er nog uit
opgemaakt worden. Er werden geen tussenranden gevonden.

Afbeelding 11.5: brede zoolreep

Afbeelding 11.6: schoentype 1a
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11.7          Bovenleer

Bovenleer maakt bijna de helft (203 van de 414 schoenfragmenten, dit is 49%) uit van de
schoenfragmenten binnen het leder-vondstenensemble van Gorinchem – Groenmarkt. Schoenen
worden hier in types onderverdeeld op basis van hun sluiting. Elk van deze hoofdtypes bestaat uit
verschillende subtypes. Door de fragmentatie van de stukken komt het regelmatig voor dat een stukje
bovenleer wel aan een hoofdtype kan toegeschreven worden, maar niet aan een subtype. De
schoentypes die bepaald kunnen worden op basis van het bovenleer voor Gorinchem – Groenmarkt
worden hieronder beschreven.

Type 1: vetersluiting

In Gorinchem – Groenmarkt zijn 49 stukken bovenleer aan dit type toe te wijzen, leidend tot 24 MNI.

Type 1a: vetersluiting vooraan met gepaarde veters

Schoenen die tot dit subtype behoren hebben een open wreef en twee vetergaten waar een
‘gepaarde’ veter door zat (afbeelding 11.6). Alle schoenen van dit type zijn in Gorinchem –
Groenmarkt zeer uniform, zowel wat betreft de hoogte en het uitzicht, als de constructiewijze (Plaat
19-26). Een schoen bestaat uit twee delen: het voorblad met gedeeltelijke zijpanden waar de
vetergaten in zaten, en het hielpand met gedeeltelijke zijpanden. In dat laatste is te zien dat de
zijpanden onder de enkel liepen en de rand weer omhoog ging rond de achillespees. De enige variatie
was in hoe dicht de zijpand-naad achter de vetergaten zat! Deze uniformiteit is eerder uitzonderlijk,
want vaak zijn er toch kleine verschillen, bijvoorbeeld waar de inzetstukken zitten, maar die zijn er bij
dit type niet. Niet in alle schoenen zat een hielversteviging. Negatieven van een tong zijn niet
aangetroffen, wel van verstevigingskoordjes of randverstevigingen. De gepaarde veter vertrekt met
een lus aan de binnenkant, komt naar buiten en de veters gaan in het andere zijpand opnieuw van
binnen naar buiten. Op die manier kan aan de buitenkant een knoop/strik gemaakt worden. Vaak
wordt de redenering gevolgd dat uiteindes van de sluiting (vb. de lus van een strik, een gespriempje,
staartknoopje) aan de buitenkant van de voet zitten wanneer de schoen gesloten is, en dit om niet te
hinderen bij het lopen. Om bij dit schoentype te achterhalen of het om een linker- of rechterschoen
ging, wanneer de veter niet meer aanwezig was, werden de indrukken bekeken die de veter nagelaten
heeft. In het ene zijpand zat de veter aan de binnenkant en stulpten de vetergaten uit naar buiten;
door de knoop/lus gemaakt aan de buitenkant van de voet, zijn de vetergaten in het andere zijpand
naar binnen geduwd.

Er zijn drie fragmenten (2 MNI) die als randgeval beschouwd kunnen worden. Het algemene model
van dit type heeft een wreefopening met rechte randen en langs die randen zitten de vetergaten. Eén
schoen heeft een wreefopening die iets ‘ingesneden’ is waardoor er een min of meer cirkelvormige
opening ontstaat op de wreef wanneer de schoen gesloten is (127/10-11) (Plaat 26). Deze schoen
verschilt ook iets in de veter: het is geen lederen veter die door beide vetergaten getrokken wordt,
maar het is een breder, gesplitst reepje leder (afbeelding 11.7). Twee bovenleerfragmenten zijn net
onder de vetergaten zo ingesneden dat het lijkt of de schoen verlengde zijpanden had, maar eigenlijk
komen de vetergaten op dezelfde plaats als bij het gewone model (145/556-557 (Plaat 25) en
M41/233). Omdat de verdere constructie van deze twee schoenen dezelfde is als bij het algemene
model worden ze toch bij dit type beschouwd en worden ze niet als een nieuw subtype benoemd.

In totaal horen 19 MNI tot dit subtype, 9 links en 10 rechts.



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

119

Afbeelding 11.7

Vergelijkingen voor deze schoenen uit Gorinchem – Groenmarkt zijn gevonden in Londen (Grew & De
Neergaard 1988 p35-36-figs52-54 en 98-99, midden en late 14e eeuw, schoen bestaat ook uit twee
delen), Monnickendam (Van De Walle-Van Der Woude 1989 p77-79-figs3.12-3.16, 14e eeuw,
bovenleer veelal uit 1 stuk), Leiden (van Driel-Murray 1989 p157-fig2.8a, laat 14e-vroeg 15e eeuw,
bovenleer uit twee delen), ’s Hertogenbosch (Goubitz 1983a p279-fig1a.7, 14e eeuw), Voorst (Goubitz
1983b p79-80-fig40, voor 1362), Groningen (Goubitz 1987c p150-fig1.1a, 15e eeuw, bovenleer uit 1
stuk), Amsterdam (Groenman-van Waateringe 1969 fig 13.108, voor 1389, bovenleer in 2 delen),
Kampen (Barwasser & Goubitz 1990 p74-fig2.5, 13e en 14e eeuw), Amersfoort (d’Hollosy 1994 p119-
fig3, 1350-1475, bovenleer uit 2 delen) en Konstanz (Schnack 1994 p25-tafel13-14, 13e tot 15e eeuw
met zwaartepunt in de 14e eeuw, bovenleer uit 1 stuk maar soms met inzetstukken).

Voor de iets afwijkende schoenen: Amsterdam (Groenman-van Waateringe 1966 fig 39 en 41, laat
middeleeuws, bovenleer uit 1 stuk) en Dordrecht (Goubitz et al. 2001 p196-fig4a, late middeleeuwen,
bovenleer uit 2 delen).

Type 1b: vetersluiting vooraan met rijgveter

Schoenen van dit subtype hebben net als die van Type 1a een open wreef, maar er zijn meer dan
twee vetergaatjes aanwezig en er werd een rijgveter doorgehaald in plaats van ‘gepaarde’ veters
(afbeelding 11.8) (Plaat 27-29). Zelfs als de veter nog aanwezig is, zijn links of rechts niet te bepalen:
er moet voldoende van het voorblad bewaard zijn om eventueel via de plooien daarin af te leiden rond
welke voet de schoen gezeten heeft.

In Gorinchem – Groenmarkt werden in 3 contexten in totaal slechts 6 stukken van dit subtype
teruggevonden; deze behoorden tot 3 MNI (127/13-17 (Plaat 27), 44/464 (Plaat 28), M43?/385-390
(Plaat 29)). Geen enkele keer werd een negatief van een tong vastgesteld, dus de voet werd
waarschijnlijk niet extra beschermd op de wreef. De twee keren dat het vastgesteld kon worden, was
er een hielversteviging aanwezig. In alle stukken met vetergaten kon ook het negatief van een

Afbeelding 11.8: schoentype 1b
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vetergatversteviging gevonden worden. Vaak was de vetergatversteviging zelf ook nog aanwezig. Eén
schoen kon als een rechterschoen geïdentificeerd worden, de twee andere blijven onbepaald. De drie
schoenen komen bij benadering tot net boven de enkel; dit is het laagste model dat binnen dit subtype
kan voorkomen.

Vergelijkingen voor deze drie schoenen kunnen gevonden worden in Londen (Grew & De Neergaard
1988 p36-37-figs57-58-101, late 14e eeuw), Leiden (van Driel-Murray 1983 p145-fig10.34, late 14e –
1e helft 15e eeuw en van Driel-Murray 1989 p157-fig2.8b-8c, 14e eeuw), ’s Hertogenbosch (Goubitz
1983a p279-fig1b.8, 14e eeuw), Amsterdam (Groenman-van Waateringe 1966 p62-fig40.52b, 1e helft
16e eeuw en Groenman-van Waateringe 1969 p106-fig63.6a, eind 15e eeuw), Kampen (Barwasser &
Goubitz 1990 p73-fig2.2, 14e en 15e eeuw), Amersfoort (d’Hollosy 1994 p120-fig5, 1350-1425),
Haarlem (van Greevenbroek 1978 p32-fig6, eind 14e-15e eeuw), Konstanz (Schnack 1994 p30-tafel28,
14e-15e eeuw) en Brugge (Goubitz 1988 p152-fig109.2, 14e-15e eeuw).

Type 1c: vetersluiting opzij met rijgveter

De schoenen die tot dit subtype behoren,
hebben een gesloten wreef en rijgveter opzij (afbeelding 11.9) (Plaat 30). Tegengesteld aan Type 1a
en Type 1b zit bij dit model schoenen de vetersluiting aan de binnenkant van de voet. Vaak is er in het
bovenleer van deze schoenen een inzetstuk nodig omdat er anders overlapping is in het snijpatroon.

In Gorinchem – Groenmarkt werden er slechts 2 stukken teruggevonden die tot dit subtype behoren,
MNI is 2 (213/154 en 234/201). Eén schoen is links, de tweede blijft onbepaald.

Vergelijkingen worden vrij algemeen aangetroffen op andere sites, bv. Assendelft (Van Roon 1991,
14e eeuw), Dordrecht (Goubitz et al. 2001 p178-fig4, 14e eeuw), Leiden (van Driel-Murray 1983
afb7.17-8.23, ca. 1375-1450), Amsterdam (Groenman-van Waateringe 1969 fig12.105a, 14e-15e

eeuw), Kampen (Barwasser &

Goubitz 1990 p73-fig2.3a, 14e-15e eeuw), Amersfoort (d’Hollosy 1994 p120-fig6, 14e eeuw), ‘s
Hertogenbosch (Goubits 1983a p279-fig1a.3, 14e eeuw), Groningen (Goubitz et al. 2001 p178-fig5,
14e eeuw), Londen (Grew & de Neergaard p57-fig90, vroege 13e eeuw), Brugge (Goubitz 1988 p152-
afb109.4, 14e-15e eeuw), Walraversijde (Schietecatte 2003 p144-145-fig4.1,26 en 27, 15e eeuw),
Konstanz (Schnack 1994 p24-29-tafel10.16 en 26.1620, 14e eeuw tot 1500) en Freiburg im Breisgau
(Fingerlin 1995 p156-157 en tafels 21-22-23, vanaf eind 12e eeuw tot eind 15e eeuw).

Type 1: onbepaald subtype

Vaak zijn er voldoende elementen in een stuk bovenleer aanwezig om het aan een type toe te wijzen,
maar onvoldoende om het aan een subtype te kunnen toewijzen. In Gorinchem – Groenmarkt zijn
slechts 3 stukken niet aan een subtype binnen Type 1 toe te wijzen, wat zeer weinig is. Deze stukken
zijn van een Type 1b of Type 1c.

Afbeelding 11.9: schoentype 1c

\ 
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Type 2: knoopsluiting

Bij dit type wordt geen onderscheid gemaakt tussen rolknopen of staartknopen. Om te bepalen of het
gaat om een linker- of een rechterschoen, wordt hetzelfde principe als bij Type 1a gevolgd. In
Gorinchem – Groenmarkt zijn 71 stukken bovenleer aan dit type toe te wijzen, leidend tot 21 MNI.

Type 2a: knoopsluiting vooraan, met gesloten wreef

Een schoen van Type 2a heeft een gesloten wreef, de knoopjes en knoopsgaten zitten langs de
voorste rand van de zijpanden zodat de schoen sluit op de voorkant van het been (afbeelding 11.10)
(Plaat 31-39). Op de wreef zit een rolknoopje dat door een knoopsgat onderaan de beide zijpanden
getrokken wordt. Op de wreef zit ook een tong die onder de zijpanden zit wanneer de schoen gesloten
is. De tong werd enkel bevestigd aan het voorblad en niet aan de zijpanden. Uit de knoopsgaatjes is
niet af te leiden of de schoen gesloten werd met staartknopen of rolknopen. Over het algemeen gaat
het hier om halfhoge en hoge modellen. De bepaling van de hoogte is vaak enkel bij benadering
mogelijk.

In Gorinchem – Groenmarkt is vastgesteld dat wanneer
het een hoge schoen betreft, de hielversteviging ook
hoog doorloopt. Het negatief van een
verstevigingstouwtje zit, telkens als het aangetroffen
wordt, enkel langs de knoopsgaten en niet langs de
knopen. Wanneer de knopen nog aanwezig waren in het
zijpand waren het telkens rolknopen. Wat betreft de
bepaling van linker- en rechterschoenen is er in

Gorinchem – Groenmarkt een opmerkelijke vaststelling gedaan. Bij schoenen waar de zool nog
bewaard was of waar de omplooiïng van het bovenleer aan het voorblad nog kon aanduiden om welke
voet de schoen had gezeten, zaten de rolknoopjes aan het buitenste zijpand! Dit is tegengesteld aan

Afbeelding 11.10: schoentype 2a
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de algemeen aangenomen veronderstelling, zie Type 1a, dat veters, knoopjes en gespen aan de
binnenkant van de voet zaten wanneer de schoen open was en aan de buitenkant bij een gesloten
schoen zodat het niet hinderde bij het stappen. Links en rechts werden voor dit subtype natuurlijk
bepaald volgens de vaststellingen, bij andere types/subtypes wordt de algemene veronderstelling
gevolgd zo lang die niet door het leder tegengesproken wordt.

In Gorinchem – Groenmarkt konden 14 MNI (op basis van zijpanden met de knoopjes en de twee lage
modellen) aan dit subtype toegewezen worden: 7 links en 7 rechts. Veelal gaat het om hogere
modellen, 2 schoenen waren van een laag model en werden met maar 1 knoopje gesloten (233/326-
331, 216/482). Elke keer dat het vastgesteld kon worden was er een wreefknoopje aanwezig
(geweest), behalve bij 1 schoen (246/183-184) (Plaat 39).

Dit subtype komt heel algemeen voor op opgravingen in Nederland, België, Duitsland en Engeland:
Oud Naarden (Addink et al. 1974 p261-fig3.1, voor 1350), ’s Hertogenbosch (Goubitz 1983a p275-
fig1a.5-6, eind 13e – begin 15e eeuw), Amsterdam (Groenman-van Waateringe 1966 p60-fig38.65, 2e

helft 14e eeuw en Groenman-van Waateringe 1969 p256-fig15.131, 14e-15e eeuw), Kampen
(Barwasser & Goubitz 1990 p74-fig2.1, 14e en 15e eeuw), Leiden (van Driel-Murray 1989 p156-157-
afb2.5, 14e tot diep in de 15e eeuw), Amersfoort (d’Hollosy 1994 p119-fig2, 1350-1475), Voorst
(Goubitz 1983b p79-80-fig 40.1, voor 1362), Brugge (Goubitz 1988 p152-153-afb109.7, 14e eeuw),
Brussel (Goubitz et al. 2001 p163-fig5a, 14e eeuw), Freiburg im Breisgau (Fingerlin 1995 p229-234,
14e-15e eeuw) en Londen (Grew & de Neergaard 1988 p62, midden 14e eeuw).

Type 2b: knoopsluiting vooraan, met open wreef

Schoenen die vallen onder Type 2b hebben ook een
knoopsluiting vooraan, maar de wreef is open, vergelijkbaar
met Type 1b . Van dit model kunnen hoge en halfhoge
schoenen aangetroffen worden. Vaak werd de voet op de
wreef beschermd door een tong. (afbeelding 11.11) (Plaat
40-44)

In Gorinchem – Groenmarkt kon het MNI, bepaald aan de
hand van zijpanden met knoopsgaten in, uit 13 stukken
vastgesteld worden op 6. Er konden uit deze fragmenten ook
2 linker- en 4 rechterschoenen afgeleid worden. Wanneer de
knoopjes bewaard waren in het zijpand, ging het telkens om
staartknoopjes.

Schoenen van een vergelijkbaar model werden ook
opgegraven in ’s Hertogenbosch (Goubitz 1983a p275-
fig1a:4, vanaf 1350 tot 2e helft 15e eeuw), Amsterdam
(Groenman-van Waateringe 1966 p60-fig38.92, 2e helft 14e

eeuw en Groenman-van Waateringe 1969 p255.110b, 14e-
15e eeuw), Kampen (Barwasser & Goubitz 1990 p75.9 en
fig11, 14e en 15e eeuw), Leiden (van Driel-Murray 1983
p181-afb1.1, 14e-15e eeuw en van Driel-Murray 1989 p156-
157-afb2.6, 14e tot diep in de 15e eeuw), Amersfoort
(d’Hollosy 1994 p118-fig1, 1350-1475), Gent (Goubitz 1990
en Goubitz et al. 2001  p203.fig7b, 14e-15e eeuw), Walraversijde (Schietecatte 2003 p146-
figs32,33,34, 15e eeuw), Brugge (Goubitz 1988 p152-153-afb109.3, 14e-15e eeuw), Freiburg im
Breisgau (Fingerlin 1995 p241-242, 14e-15e eeuw) en in Konstanz (Schnack 1994 p30-31 en tafels29-
32, 2e helft 14e eeuw tot 1500).

Afbeelding 11.11: schoentype 2b
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Type 2, onbepaald subtype

Onvermijdelijk zijn er bij dit schoentype ook fragmenten bovenleer waarvan het subtype niet kan
worden bepaald omdat er van het zijpand niet voldoende bewaard is (Plaat 45-48). Het kan bij die
fragmenten niet vastgesteld worden of er in het zijpand met de knoopjes ook een knoopsgaatje zat
voor het wreefknoopje; of in het zijpand met de knoopsgaatjes is de onderste rand niet bewaard
waardoor de aard van de overgang naar het voorblad niet vastgesteld kan worden. In Gorinchem –
Groenmarkt blijft van 31 bovenleerfragmenten van een knoopschoen het subtype onbepaald. Enkele
voorbeelden zijn:

287/569: is een stuk dat op het eerste zicht een voorblad van Type 2a lijkt met het wreefknoopje er
nog in, maar er zit een naad niet op de juist plaats. Als het een inzetstuk van een zijpand is, dan zou
de verwachting zijn dat er toch nog een knoopje in het stuk aanwezig was.

218/346 (Plaat 45): is een inzetstuk met enkel knoopsgaten. Is niet helemaal duidelijk of de naad met
overhandse steken een bovenleernaad is of dat het negatief van een randversteviging is. Als het een
randversteviging is, is de oriëntatie van de knoopsgaten veel schuiner dan in andere schoenen.

86/216: inzetstuk is niet voldoende om aan een type toe te wijzen. Staartknopen kunnen misschien
aanwijzing zijn dat het om een stuk van een Type 2b gaat.

Houten trippen

Houten trippen (ook platijnen genoemd) zijn een typisch middeleeuws verschijnsel (vooral 14e en 15e

eeuw). Het zijn overschoenen met een houten zool die boven de gewone schoenen werden
aangetrokken om die te beschermen tegen water, modder, een ongelijke ondergrond en dergelijke.
Het voorblad of de tripbladen werden aan de houten zool genageld. Deze zool kan ofwel vlak zijn

ofwel een verhoging hebben onder de hiel en de
voorvoet.

In Gorinchem – Groenmarkt werden er 13 (fragmenten van) tripbladen opgegraven, afkomstig van 12
MNI (Plaat 49-54). Er zijn in de tripbladen 3 ‘vormen’ te herkennen: i) driehoekig, spits uitlopende of
afgerond (127/4 (Plaat 49), 173/50 (Plaat 50), 283/267 (Plaat 51), 999/488, 999/492, M41/232 (Plaat
52), M41/231, V28/422), ii) min of meer rechthoekige (234/196 (Plaat 53), 999/491, M43/383 (Plaat
54)) en iii) uit één stuk, dat sterk verbreedt naar de randen toe (228/581) (afbeelding 11.12); waarbij i)
en ii) bij elkaar horen. Alle trippen werden met een nagel gesloten (afbeelding 11.13). Bij een eerste

Afbeelding 11.13: trip met tripblad uit één stuk
(hier gescheurd)Afbeelding 11.12: tripsluiting met nagel

\ 

\ 
' 
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‘model’ alleen, kan er eventueel getwijfeld worden tussen een nagel- en een gespsluiting, maar
aangezien een gespsluiting op andere sites nog niet aangetroffen werd bij houttrippen, wordt ook hier
verondersteld dat het om een nagelsluiting ging. De meeste tripbladen zijn versierd. Vaak gaat het om
doorgestanste lijntjes waartussen soms draadindrukken te zien zijn die wijzen op een sierstiksel. Bij de
meer rechthoekige tripbladen kunnen de doorgestanste lijntje moeilijk een versiering genoemd
worden. Misschien zijn het naaisporen van iets dat op het leder genaaid was?

Twee tripbladen vertonen bijzondere kenmerken:

127/4 (Plaat 49): aan het uiteinde van het tripblad was een metalen, cirkelvormige versiering, aan het
leder vastgemaakt door de angel aan de onderkant om te plooien. Vergelijk met Dordrecht (Goubitz et
al. 2001 p261-fig25).

283/267 (Plaat 51): dit tripblad is bijzonder omdat het uit twee lagen leder bestaat. Dit doet eerder
denken aan een ledertrip, maar aan de zoolrand zijn nog de drie ijzeren nagels aanwezig.

Er werd in Gorinchem – Groenmarkt zelfs een volledige houttrip opgegraven waarbij het tripblad nog
aan het hout genageld zit (228/581, afbeelding 11.12 en 11.14). Langs de ene kant is nog te zien hoe
er langs de zoolrand een metalen strook bovenop het tripblad meegenageld werd. Er is ook te zien dat
de onderkant van de verhogingen onder de trip beschermd werden tegen slijtage door er een ijzeren
reep op te nagelen. Beide verhogingen zijn wel zeer ongelijk afgesleten.

Er zijn in de literatuur maar zeer weinig tripbladen gepubliceerd. Vergelijkingen werden gevonden in:

M41/232: Kampen (Barwasser & Goubitz 1990 fig9a),
228/581: Monnickendam (Van De Walle-Van Der Woude 1989 p85-fig3.27),
Londen, maar heel in het algemeen (Grew & De Neergaard 1988, p91-101), en
Dordrecht (Goubitz et al. 2001 p260-fig24).

Afbeelding 11.14: ledertrip 228/581
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Onbepaalde sluiting

In Gorinchem – Groenmarkt zijn 70 stukken te herkennen als bovenleer, maar de sluiting van de
schoen kan niet achterhaald worden omdat ze te fragmentair (bv. gescheurd) of te klein (bijvoorbeeld
inzetstukjes) zijn (Plaat 55-60). Het kan ook gebeuren dat een hielpand niet aan een voor- of zijpand
gepast kan worden, maar dat het door zijn vorm wel aan een schoentype toegewezen kan worden, vb
127/12 (Plaat 55). Omdat de toewijzing dan toch nooit helemaal zeker is, blijft een dergelijk stuk
evenwel ‘onbepaald’.

11.8          Bovenleerversterkingen

Bovenleerversterkingen zijn, zoals de naam zegt, versterkingen die in of op het bovenleer van een
schoen genaaid zijn om die te verstevigen, meestal op plaatsen die onderhevig zijn aan sterke
trekkrachten of wrijvingen. Hun vorm is bepaald door de plaats in de schoen die ze moeten
versterken, maar toch is er vaak enige variatie te merken. In de middeleeuwen werden de
bovenleerversterkingen aan de binnenkant van de schoen genaaid. In Gorinchem – Groenmarkt zijn in
totaal 103 (fragmenten van) bovenleerversterkingen teruggevonden. Op een totaal van 414 stukken
bovenleer komt dit neer op 24.9%. 57 bovenleerversterkingen, dus meer dan de helft, konden nog met
het bovenleer geassocieerd worden!

Een hielversteviging zit aan de binnenkant van de hiel van een schoen, vleeskant tegen vleeskant. Er
zijn er 25 teruggevonden in 18 contexten (Plaat 63-64): 15 driehoekig (Plaat 21, 27, 35), 2 langwerpig,
5 trapeziumvormig (Plaat 31, 39), 3 onbepaald. Een randversteviging kan zowel een smal strookje
leder zijn dat op of net in de rand genaaid is, als een verstevigingstouwtje. Van Gorinchem –
Groenmarkt zijn alle lederen randverstevigingen op de rand genaaid, in 23 contexten is er minstens 1
fragment teruggevonden (Plaat 61), het langste fragment is 32 cm lang. Twee randverstevigingen zijn
wel twijfelachtig: V28/427 (Plaat 62): is dubbelgeplooid, dun leder terwijl alle andere
randverstevigingen één dikte zijn, is ook versierd door ‘reepjes’insnijdingen; en 275/455 (Plaat 21):
kan misschien ook gezien worden als een klein inzetstukje. Een versterkingstouwtje zelf kon niet apart
teruggevonden worden, maar het is wel in negatief op het bovenleer te zien. Vetergatverstevigingen
verschillen van vorm naargelang het schoentype waar ze bijhoren. Er zijn 15 vetergatverstevigingen
teruggevonden in 11 contexten: 5 trapeziumvormig (uit schoenen van Type 1a) (Plaat 21, 22, 25, 68),
4 langwerpig enkel (kunnen zowel uit schoenen Type 1b (Plaat 29) als Type 1c zijn), 3 langwerpig
dubbel (vaak uit schoenen Type 1b, wanneer onderaan nerf-vleesgaatjes zitten, komt het uit een
schoen Type 1c, in Gorinchem – Groenmarkt zijn er 2 uit schoen Type 1b (Plaat 27, 28) en 1
waarschijnlijk uit een schoen Type 1c, maar die is gescheurd op de cruciale plek), 3 hebben een
andere vorm (Plaat 69). Zijverstevigingen zijn met het bovenleer aan de zool vastgenaaid op de
plaatsen waar het bovenleer breder uitgelopen wordt. Zijverstevigingen zijn in 16 contexten
teruggevonden: 6 rechthoekig (Plaat 67), 9 spits (Plaat 27, 31, 34), 1 ander en 3 onbepaald (Plaat 65-
66). Een tong zit in een schoen met open wreef, met uitzondering van Type 2a, en beschermt de voet
tegen vuil, water en wind. Er zijn in 13 contexten elk 1 tong gevonden: 1 ruitvormig, 9 driehoekig (Plaat
34, 70-71) en 3 onbepaald (Plaat 72). Vaak is het leder echter zodanig ‘vertrokken’ door de spanning
die er op uitgeoefend is dat de vorm iets tussen driehoekig en ruitvormig is. Nergens zaten er gaatjes
in de tong waar veters doorgehaald konden worden. Verder werden er ook bovenleerversterkingen
gevonden die niet in bovenstaande categorieën thuishoren:

271/312 (Plaat 34): is een versteviging die op de bevestiging van een wreefknoopje van een schoen
Type 2a zat, aan de binnenkant van de schoen.

219/161 (Plaat 31) en 207/521 zijn een specifieke vorm van zijversteviging: in de neus van de schoen
om die te beschermen of te verstevigen.

346/169 (Plaat 72): zou zowel een zijversteviging als een langwerpige hielversteviging kunnen zijn.

245/273 (Plaat 74): kan een tong zijn, of een zij- of hielversteviging die enkel aan de zoolrand
meegenaaid is?
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11.9         Mes- en zwaardschedes

In Gorinchem – Groenmarkt zijn 13 (vooral fragmenten van) messchedes gevonden en vermoedelijk 3
van zwaardschedes. Alle messchedes hadden een stootnaad achteraan. Veelal waren ook de
insnijdingen nog bewaard om ze aan een riem te bevestigen. Er is slechts 1 stuk dat niet versierd was.
De versieringen van de mes- en zwaardschedes zijn in te delen in 3 groepen:

i) enkel lineair: 127/3 (Plaat 75), M41/243 (Plaat 80), 137/34 (Plaat 82), 145/28 (Plaat 83), 214/2 (Plaat
84), 277/35 (Plaat 85), 148/370, M41/242,

ii) ook ‘floraal’: 133/107 (Plaat 76), 999/490 (Plaat 77), 999/489 (Plaat 78), M43?/403 (Plaat 79),
M43?/404, M43?/403,

iii) lineair en puntjes: 172/1 (Plaat 81), M43?/405.

Eén messchede springt meer in het oog dan de andere omdat langs de bovenrand nog een metalen
versteviging aanwezig is en ook op de punt de indruk en de bevestigingsgaatjes nog te zien zijn van
een metalen versteviging (137/34) (Plaat 82). Messchede 172/1 (Plaat 81) vertoont aan de punt
dezelfde indruk. Het opvallendste bij stuk 145/28 (Plaat 83) is dat er langs de binnenkant van de
messchede een tweede stukje leder zat, waarschijnlijk om de messchede te beschermen bij het
uithalen van het mes. De naaisteken wijzen er op dat deze beschermingsstrip al bij de constructie
meegenaaid was. Voor de constructie van de punt zijn er twee verschillende manier vastgesteld:

127/3 (Plaat 75): er wordt op de punt een wig uitgesneden en de randen worden dichtgetrokken met
een halfleersteek, of

133/107 (Plaat 76) en 145/28 (Plaat 83): de punt wordt v-vormig gesneden en het uitstekende deel in
het midden vooraan wordt naar achter geplooid en daar tegen de twee zijranden genaaid.

Exacte vergelijkingen zijn moeilijk te vinden en dateringen blijven ook betrekkelijk vaag in de 14e – 15e

eeuw:

133/107: Leiden (van Driel-Murray 1983b p183-fig3 en van Driel-Murray 1989 p200-fig37).

137/34: wat betreft metalen bovenrand: Leiden (van Driel-Murray 1989 p41, komt voor vanaf 1350),
Konstanz (Schnack 1994 p39-tafel41.1677); wat betreft versiering: Freiburg im Breisgau (Fingerlin
1995 tafel41.2).

172/1: Freiburg im Breisgau (Fingerlin 1995 tafel42.1).

999/489, 999/490 en M43?/403: Amersfoort (d’Hollosy 1994 p123-fig12.1 en 12.5).

127/3: tipconstructie: Amersfoort (d’Hollosy 1994 p125-fig13.1).
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Afbeelding 11.15: voorbeelden van enkele van de aangetroffen mes- en zwaardschedes.

11.10      Riemen

Riemen kunnen allerhande functies hebben: ze kunnen deel uitmaken van kledij, van paardentuig of
een wapenuitrusting, of dienen om iets samen te houden en dergelijke meer. Deze funtie is vaak niet
meer van de riem zelf af te leiden. Riemen zijn te algemeen om op zich gedateerd te kunnen worden.

In Gorinchem – Groenmarkt werden 12 lederfragmenten aan riemen toegeschreven (Plaat 86-92).
Een opvallende vaststelling is dat er relatief veel riemfragmenten met rivetten zijn (5 van de 12). Deze
zijn waarschijnlijk geen echte ‘gebruiksriemen’ maar zullen eerder gediend hebben als versiering of
opsmuk, bijvoorbeeld van kledij (vb. 218/350 (Plaat 87) of 290/322 (Plaat 88)). Rivetten kunnen dienen
om versiering vast te maken, maar ook om twee stukken aan elkaar te zetten; van beide zijn er
voorbeelden gevonden. Verder is er geen versiering gevonden op de riemfragmenten. 

Geen van de riemfragmenten is schijnbaar aan bijvoorbeeld paardentuig toe te schrijven. Ze zijn over
het algemeen fijn gemaakt, niet van ruw, dik leder.
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11.11      Overige

‘Andere’ of ‘onbepaalde’ lederfragmenten zijn die fragmenten die herkend worden als onderdeel van
iets, maar de juiste functie kan niet meer achterhaald worden, of het zijn fragmenten die niet meer
herkenbaar zijn. In Gorinchem – Groenmarkt zijn dat 137 stukken (Plaat 93-125).

Zo zijn er twee stukken die tot kleding behoord zouden kunnen hebben (Vg/51 (Plaat 93) en M41/240
(Plaat 94)). Ook andere stukken kunnen appliqués zijn die op kleding of ergens anders op genaaid
waren. Binnen deze categorie vallen ook de afsnijdsels en de velresten (Plaat 95-98). Afsnijdsels zijn
in 35 contexten teruggevonden, in een aantal daarvan maken afsnijdsels de bulk uit van de
lederresten, in andere is er maar 1 stripje gevonden. De afsnijdsels zijn er in alle vormen en grootten:
langwerpige strips, driehoekige stukjes, fragmenten waar je ziet dat er iets uit gesneden is. Afsnijdsels
wijzen op een schoenmaker (mag schoenen maken uit nieuw leder) of een schoenlapper (mag geen
nieuw leder gebruiken). De langwerpige strips zijn vaak dik leder en dus waarschijnlijk afkomstig van
zolen wanneer die bijgesneden werden om de juiste vorm te krijgen. Op deze afsnijdsels zijn vaak nog
haartjes te zien en de nerfkant is niet afgesleten wat de poriën duidelijk zichtbaar laat. Velresten
wijzen ook op de aanwezigheid van een schoenmaker (190/61 (Plaat 97), 148/372, 246/190, 86/211).
Wanneer het vel gelooid was, werd het opgespannen om te drogen. Dit gebeurde door het langs de
rand op een houten kader te nagelen. Er zijn een paar fragmenten van deze velranden
teruggevonden. Ze zijn onregelmatig van vorm, de nagelgaatjes zijn nog zichtbaar en vaak is de rand
opgekruld omdat er daar geen spanning meer op uitgeoefend werd, vaak zijn er ook nog haartjes
overgebleven. Het fragment 235/551 lijkt een stuk vel te zijn dat nooit gebruikt is!

Andere opvallende stukken zijn:

145/300 (Plaat 100): dit heeft zeker deel uitgemaakt van iets, maar van wat blijft voorlopig onbekend.

190/60 (Plaat 105): lijkt op het eerste zicht voorblad van een schoen type 2a, maar is het waarschijnlijk
niet. Wat het dan wel is, en of het eigenlijk wel van een schoen is, is niet duidelijk.

230/125 (Plaat 107): zou eventueel bovenleer kunnen zijn, maar het zijpand komt dan heel laag. De
tunnelsteken lijken op die van een hielversteviging, maar deze is dan toch heel breed.

M43?/407 (Plaat 110): met een ingekraste versiering

128/121 (Plaat 115): heeft de vorm van een zwaardschede, maar omdat het leder heel erg soepel is,
zou het eerder de voering binnenin een zwaardschede kunnen zijn.

277/284 (Plaat 125): in het stuk leder kan niets herkend worden. Zeer vreemd is het metalen staafje
dat er door zit.
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11.12      Bespreking

Hierboven werden de verschillende vondstencategorieën in het leder-vondstencomplex van
Gorinchem – Groenmarkt besproken. De ledervondsten konden opgedeeld worden in schoenen en
andere voorwerpen en de schoenen konden verder opgedeeld worden per type of per
schoenonderdeel. Deze technische kant van de lederstudie is onontbeerlijk, maar niet voldoende.
Bijkomende informatie kan gehaald worden uit de studie van welke categorieën bij elkaar gevonden
zijn, uit de stratigrafie van de vondsten en dergelijke meer. Allereerst zal gekeken worden naar de
afgelijnde structuren: tonputten, beerputten, greppels, etc, maar ook naar de lagen en dit per werkput.

Tabel 11.2: determinatielijst leervondsten
vnr. Put vlak spoor beschrijving N MAI datering
4 1 1 schoen, bovenleer, knoopsluiting 6 3 ME
4 1 1 afsnijdsels driehoekig xxx -
12 1 1 10 gescheurd stuk 1 -
13 1 1 schoen 2 1 ME
16 1 1 fragment 2 -
21 1 1 11 schoen 6 1 ME
21 1 1 11 gescheurd stuk kleding? 1 -
22 1 1 3 strookje 1 -
23 1 1 12 fragment 3 -
28 1 1 10 schoen 2 2 ME
28 1 1 10 schoen 2 2 -
28 1 1 10 fragment 2 -
34 1 1 schoen 3 3 vroeg modern
34 1 1 fragment 2 -
34 1 1 riempje? 7 x 1,6 cm 1 -
43 1 1 fragment (schoen? Kleding?) 2 -
44 1 1 18 fragment (alle vormen en maten, heel fijne reepjes; afval van

schoenmaker?)
xxx -

44 1 1 18 schoen 16 15 ME
44 1 1 18 riempje 1 -
47 1 1 19/21 schoen 4 1 ME
47 1 1 19/21 afsnijdsel? 1 -
60 1 1 schoen 2 1 ME
62 1 1 schoen 3 3 ME
62 1 1 schoen 1 1 ME?
62 1 1 schoen 1 1 post ME
62 1 1 strookje 2 -
75 1 1 fragment 3 -
80 1 1 21 schoen 2 2 ME
84 1 1 23 fragment xxx -
86 1 1 23 schoen 8 8 ME
86 1 1 23 schoen 1 1 post ME
93 1 1 33 schoen 1 1 ME?
93 1 1 33 riem 1 -
94 1 1 fragment 1 -
115 1 1 32 schoen 1 1 ME
115 1 1 32 schoen 1 1 -
122 1 2 schoen 4 4 ME
122 1 2 fragment 2 -
123 1 1 10 afsnijdsels 35 -
123 1 1 10 fragment 1 -
123 1 1 10 enkel gespriempje (niet van schoen) 1 -
123 1 1 10 schoen 1 1 ME
125 1 1 10 fragment xxx -
125 1 1 10 riem 4 -
125 1 1 10 schoen 1 1 ME
125 1 1 10 schoen 1 1 ME?
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Tabel 11.2 (vervolg): determinatielijst leervondste n
vnr. Put vlak spoor beschrijving N MAI datering
127 1 1 11 messchede 1 -
127 1 1 11 tripblad 1 ME
127 1 1 11 schoen 13 11 ME
127 1 1 11 schoen 2 1 late ME
127 1 1 11 schoen 5 1 14E

127 1 1 11 schoen 1 1 ME?
127 1 1 11 schoen 1 1 -
127 1 1 11 fragment 3 -
128 1 1 11 fragment 1 -
130 1 2 34 schoen 5 1 ME
131 1 1 10 riem 1 -
133 1 1 10 messchede 1 -
135 1 schoen 1 -
137 1 1 10 messchede 1 -
140 1 2 34 schoen 1 overgang ME
140 1 2 34 schoen 12 9 ME
140 1 2 34 schoen 1 1 ME?
140 1 2 34 fragment 2 -
144 1 schoen 1 1 ME
145 1 1 14 messchede 1 -
145 1 1 14 fragment xxx -
145 1 1 14 schoen 8 4 ME
145 1 1 14 schoen 2 2 -
148 1 2 34 schoen 7 7 ME
148 1 2 34 schoen 6 6 ME?
148 1 2 34 schoen 1 1 overgang ME
148 1 2 34 riem 5 -
148 1 2 34 fragmenten xxx -
148 1 2 34 zwaardschede 1 -
154 1 1 11 schoen 3 1 ME
159 1 1 29 fragment 4 -
161 1 schoen 3 1 ME
162 1 1 10 fragment 3 -
162 1 1 10 schoen 1 -
163 1 schoen 10 5 ME
168 1 1 10 schoen 2 2 -
168 1 1 10 fragment 1 -
171 1 1 10 fragment 2 -
171 1 1 10 riem? 1 -
172 1 1 10 messchede 1 -
173 1 fragment/afsnijdsel xxx -
173 1 tripblad 1 1 ME
190 1 schoen 6 6 ME
190 1 schoen 1 1 -
190 1 schoen 1 1 ME?
190 1 schoen 1 1 post ME
190 1 riem 1 -
190 1 fragment xxx -
196 1 schoen 1 ME
196 1 schoen 1 ME?
196 1 fragment xxx -
203 1 fragment (riem?) 1 -
205 1 1 10 fragment/afsnijdsel xxx -
205 1 1 10 schoen 6 6 ME
205 1 1 10 schoen 1 1 post ME
205 1 1 10 schoen 5 5 ME?
205 1 1 10 schoen 2 2 onbep
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Tabel 11.2 (vervolg): determinatielijst leervondste n.
Vnr. Put vlak spoor beschrijving N MAI datering
207 1 schoen 2 2 ME
213 1 2 43 schoen 5 1 14E

213 1 2 43 schoen 7 1 ME
213 1 2 43 schoen 1 1 ME
213 1 2 43 schoen 1 1 -
213 1 2 43 fragment 1 -
214 messchede 1 -
214 schoen 1 ME
214 enkel gespriempje (niet van schoen) 1 -
216 1 schoen 7 1 ME
218 1 3 48 schoen 7 7 ME
218 1 3 48 schoen 1 1 -
218 1 3 48 afsnijdsels xxx -
218 1 3 48 riem 1 -
219 1 schoen 8 3 ME
228 1 3 49 tripblad 2 ME
230 1 3 50 schoen? 1 1 -
233 1 3 51 schoen 6 1 late ME
234 schoen 20 15 ME
234 schoen 2 2 ME?
234 tripblad 1 ME
234 fragment xxx -
235 1 groot fragment 1 -
235 1 schoen 1 1 -
243 1 3 50 schoen 1 1 ME
245 1 3 51 schoen 4 4 ME
245 1 3 51 schoen 2 2 -
245 1 3 51 schoen 2 2 ME?
245 1 3 51 fragment xxx -
246 1 3 53 schoen 2 2 ME?
246 1 3 53 schoen 14 9 ME
246 1 3 53 schoen 1 1 post ME?
246 1 3 53 schoen 1 1 -
246 1 3 53 versierstukje genaaid op rand (bovenrand schoen?), versierd met

dunne doorgestampte lijntjes
1 ME?

246 1 3 53 fragment (afsnijdsels) xxx -
248 1 2 51 schoen 1 1 ME?
248 1 2 51 gescheurde stukjes xxx -
255 1 2 53 schoen 1 1 ME
256 1 3 58 schoen, meervoudige zool – binnenzool (2 stukjes), machine

genaaid
2 1 post ME

259 2 1 schoen 1 1 ME
261 schoen 3 3 ME
262 2 3 13 schoen 11 3 ME
262 2 3 13 schoen 1 1 -
267 2 1 24 fragment 1 -
270 2 1 24 schoen 9 4 ME
271 2 1 24 schoen 8 4 ME
272 2 1 26 fragment 2 -
273 2 1 27 schoen 5 1 ME
274 2 1 24 schoen 8 3 ME
275 2 1 29 schoen 10 1 ME
277 2 1 24 zwaardschede; versierd met twee evenwijdige, ingedrukte lijnen in

de lengte; bewaarde lengte: 30 cm; breedte: 2.3 cm
1 -

277 2 1 24 schoen 5 5 ME
277 2 1 24 fragment dik, stevig leer; metalen staafje door gat in het leer 1 -
283 2 2 31 schoen 5 4 ME
283 2 2 31 tripblad 1 ME
283 2 2 31 fragment xxx -
287 2 1 24 schoen 11 5 ME
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Tabel 11.2 (vervolg): determinatielijst leervondste n.
vnr. put vlak spoor beschrijving N MAI datering
287 2 1 24 schoen, bovenleer 1 1 -
287 2 1 24 versneden stukje met heel fijne overhandse steek 1 -
290 2 31 riem 1 -
290 2 31 riempje met twee knopen in 1 -
M41 2 1 24 schoen 8 7 ME
M41 2 1 24 schoen 4 ME?
M41 2 1 24 riem met metalen versieringen (1 nog aanwezig) 1 -
M41 2 1 24 riempje 2 -
M41 2 1 24 messchede? 1 -
M41 2 1 24 zwaardschede 1 -
M41 2 1 24 kleding (appliqués?) 2 -
M41 2 1 24 fragment xxx -
M43 2 1 24 schoen 19 14 ME
M43 2 1 24 schoen 4 4 ME?
M43 2 1 24 tripblad? 2 -
M43 2 1 24 veter of riempje met een knoopje 1 -
M43 2 1 24 messchede 4 -
M43 2 1 24 fragment xxx -
999 schoen 2 2 ME
999 schoen 2 2 -
999 tripblad 3 ME
999 messchede 2
999 fragment xxx -

Werkput 1

Tonput 1 (spoor 12)

V23: enkel afsnijdsels, datering onbepaald.

Tonput 2 (spoor 14)

V145: voornamelijk fragmenten van schoenen, 1 messchede, afsnijdsels en twee onbepaalde stukken.
2 MNI Type 1a. 14e – 15e eeuw.

Tonput 3 (spoor 58, 18e eeuw)

V256: slechts 2 schoenfragmenten, 1 van een meervoudige zool. Is een post-middeleeuwse of vroeg-
moderne context, na 1500 AD.

Ton- en beerputten zijn gesloten contexten. Vondsten hieruit zijn vaak het ‘zekerst’ te dateren door
een relatief gebrek aan vermenging als gevolg van doorsnijding door latere sporen. In Gorinchem –
Groenmarkt zijn de lederensembles uit deze contexten eerder klein. Een gevolg daarvan is dat er
weinig MNI in deze contexten herkend konden worden. De dateringen die voorgesteld wordt voor deze
contexten berust dan ook slechts op een kleine basis en kan louter als een aanduiding gezien worden.
Weinig bijmenging kan er eventueel op wijzen dat de tonputten regelmatig gereinigd werden.

Beerkelder (spoor 3)

V22: slechts 1 strookje afsnijdsel, datering onbepaald.



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

133

Beerput (spoor 10)

V205: ook afsnijdsels en velresten, maar voornamelijk schoenfragmenten, echter geen die aan een
type toegewezen konden worden. Verder werd er ook een versneden stukje hiel van een meervoudige
zool aangetroffen wat wijst op een datering ten vroegste rond 1500. Dit stukje lijkt hier niet echt op zijn
plaats.

Onderstaande vondstnummers zijn afkomstig uit de vulling (spoor 10) uit beerput spoor 8/9. Per
vondstnummer slechts relatief kleine hoeveelheden leder, in totaal werden 38 lederfragmenten in deze
contexten gevonden.
V12 (spoor 10): onbepaald stukje
V28: 1 MNI houttrip, afsnijdsels
V16: 1 stukje afsnijdsel
V123: veel afsnijdsels, 2 stukjes die misschien van een riem kunnen zijn
V125: 4 riemfragmenten, velresten
V131: stuk riem(?) met gesp nog aan
V133: 1 messchede
V137: 1 messchede
V162: afsnijdsels en onbepaald stuk bovenleer
V168: 1 stukje velrest
V171: afsnijdsels en onbepaalde stukjes
V172: 1 messchede

Het meest opmerkelijke uit het bovenstaande is dat er geen MNI schoenen konden gevonden worden
in deze contexten. Dit kan een aanduiding zijn dat de lederfragmenten versleten schoenen
vertegenwoordigen die daar weggegooid werden. Dit kan moeilijk door de messchedes bevestigd
worden hoewel ze wel allemaal gescheurd zijn. De vraag blijft natuurlijk of ook in kuilen geen versleten
schoenen weggegooid werden. In de beer werden wel 3 fragmenten van messchedes gevonden
tegenover geen enkele in de kuilen.

(Afval-)Kuil 1 (spoor 11)

V127: 1 messchede, 1 MNI Type 1a, 1 MNI Type 1b, 1 MNI Type 2a, 1 MNI houttrip en 3 stripjes
afsnijdsels. 14e – 15e eeuw.
V154: 1 MNI Type 2b. 14e – 15e eeuw.
V21: 1 MNI Type 1a, 1 fragment dat eventueel van kleding zou kunnen zijn. 14e – 15e eeuw.

Kuil 2 (spoor 18)

V44: 1 riemfragment, 1 MNI Type 1b, afsnijdsels, velresten en onbepaalde stukken. 14e – 15e eeuw.

Kuil 3 (spoor 19/21)

V43 en V47: 1 MNI Type 2a en 3 onbepaalde stukken. 14e – 15e eeuw.

De meeste MNI schoenen werden in de kuilen (en greppels) teruggevonden. In vergelijking met de
tonputten is dit ook te begrijpen: kuilen werden niet gereinigd, eens gedeponeerd bleef het er
hoogstwaarschijnlijk ook. In drie kuilen werd een aanduiding gevonden voor een datering in de
overgang van enkelvoudige naar meervoudige zolen op het einde van de 15e eeuw. Het gaat hierbij
telkens om maar 1 stukje, wat de vraag naar vermenging en/of verstoring naar voren brengt.
Belangrijker is na te gaan welke schoentypes samen voorkomen. Enkel in (afval-)kuil 1 en in mestkuil
6 komen verschillende types schoenen samen voor. Dit wijst er in kuil 1 op dat de schoentypes 1a, 1b,
2a en trippen samen voorkwamen. In een andere context in die kuil kwam ook type 2b voor en in een
derde context een brede zoolreep. Logischerwijze zou spoor 205 het meest recente moeten zijn. Uit
opgravingen te Amsterdam, ’s Hertogenbosch en Dordrecht blijkt dat het gebruik van Type 2a begint
af te nemen rond 1360 terwijl Type 1a op dat moment nog maar kort in gebruik is (Goubitz 1983b
p79). Dit betekent dat een context waar beide samen in voor komen, kan gedateerd worden in de 2e
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helft van de 14e eeuw. Hierbij moet natuurlijk in gedachten gehouden worden dat bevindingen uit de
ene site niet zomaar mogen overgezet worden naar een andere. Dit zou wel betekenen dat er tussen
twee contexten van dezelfde kuil een eeuw verschil in de datering zit, wat weinig waarschijnlijk lijkt.
Ook in de kuilen zijn veel afsnijdsels en velresten gevonden. De afvalkuilen bevinden zich vlak bij
elkaar  in werkput 1, op het binnenterrein achter de bakstenen bebouwing en beerput uit
bewoningsfase 3. Het is eerder al vermeld dat afsnijdsels en velresten wijzen op de activiteiten van
een schoenmaker (die met nieuw leder mocht werken).

Greppel 1 (spoor 34/39p)

In deze greppel zijn 45 lederfragmenten aangetroffen, vergelijk met het aantal, ook qua contexten, van
de ‘beer’.
V130: 1 MNI Type 1a. 14e – 15e eeuw.
V140: 1 stuk ‘tweede zool’, 2 MNI Type 1a, 1 MNI Type 2a, stukje afsnijdsel. 2e helft 15e eeuw.
V148: 1 stuk ‘tweede zool’, 1 MNI Type 1a, 2 riemfragmenten, 1 zwaardschede, 1 stukje velrest,
onbepaalde stukjes. 2e helft 15e eeuw.

Greppel 2 (spoor 43)

V213: 1 MNI Type 1a, 1 MNI Type 1c, 1 MNI Type 2a, afsnijdsels. 14e – 15e eeuw.

Greppel 3 (spoor 50/51)

V233: 1 MNI Type 2a, 1 zool met tunnelsteken van ‘tweede zool’, 1 zoolreepfragment is breed met 1 rij
naaigaatjes, deze hoort thuis in de overgangsfase van enkelvoudige naar meervoudige zolen. 2e helft
15e eeuw.
V245: geen MNI schoenen, stukje afsnijdsel.
V248: onbepaalde stukjes.
V230 en V243: 1 MNI Type 1a. 14e – 15e eeuw.

Greppel (spoor 53)

V255 en V246: 1 MNI Type 1a, 3 MNI Type 2a. 1 zoolreepfragment is breed met 1 rij naaigaatjes,
deze hoort thuis in de overgangsfase van enkelvoudige naar meervoudige zolen. 2e helft 15e eeuw.

De ledervondstensembles in de greppels opgegraven lijken sterk op die uit de kuilen: hier werden ook
meer MNI schoenen teruggevonden. De algemene datering van het leder uit de greppels ligt eerder op
het einde van de 15e eeuw.
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Ophogingslaag spoor 23

V84 en V86: veel afsnijdsels, ook velresten, bovenleerfragmenten van schoenen zijn geen MNI. 1
zoolreepfragment is breed met 1 rij naaigaatjes, deze hoort thuis in de overgangsfase van
enkelvoudige naar meervoudige zolen. 2e helft 15e eeuw.

Ophogingslaag (spoor 21)

V80: 1 MNI Type 1a. 14e – 15e eeuw.

Ophogingslaag (spoor 7/32)

V115: 2 bovenleer fragmenten. 14e – 15e eeuw.

Ophogingslaag (spoor 48)

V218: 1 MNI Type 2a, 1 riemfragment, stukje afsnijdsel. 14e – 15e eeuw.

Ophogingslaag (spoor 49)

V228: 2 MNI houttrippen: 1 volledige trip en 1 tripblad. 14e – 15e eeuw.

Afval- en ophogingslagen zijn de contexten waarin het meest vermenging kan optreden. Niettemin zijn
er hier geen elementen uit de overgangsperiode van enkelvoudige naar meervoudige zolen gevonden.
In totaal werden er maar weinig lederfragmenten in deze lagen aangetroffen.

Muur

V34: Stuk van een meervoudige zool. Datering vanaf 1500 AD.

Muur (spoor 29)

V159: Afsnijdsels en gescheurde stukjes. Geen datering.
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Werkput 2

Vlechtwand met palen (spoor 26)

V272: 1 stukje afsnijdsel en een onbepaald stukje. Datering onbepaald.

Houten paal (spoor 13)

V262: 2 MNI Type 2b, 1 stukje Type 1a maar geen MNI, 1 zoolreepfragment is breed met 1 rij
naaigaatjes, deze hoort thuis in de overgangsfase van enkelvoudige naar meervoudige zolen. 2e helft
15e eeuw.

Ophogingslaag (spoor 24/29)

In deze laag werden 87 lederfragmenten gevonden.

V267: onbepaald stuk.
V270: 1 MNI Type 2b, 1 zoolreepfragment is breed met 1 rij naaigaatjes, deze hoort thuis in de
overgangsfase van enkelvoudige naar meervoudige zolen. 2e helft 15e eeuw.
V271: 1 stukje Type 1a, maar geen MNI.
V274: 1 MNI Type 1a, 1 zoolreepfragment is breed met 1 rij naaigaatjes, deze hoort thuis in de
overgangsfase van enkelvoudige naar meervoudige zolen. 2e helft 15e eeuw.
V277: 1 zwaardschede, onbepaald bovenleer, onbepaalde lap met staafje door. Datering onbepaald.
V287: 1 MNI Type 1a, 1 MNI Type 2b. 14e – 15e eeuw.
M41: 1 MNI Type 1a, 2 MNI tripbladen, 1 riemfragment, 1 messchede, 1 zwaardschede, 1 stuk dat
mogelijk kleding zou kunnen geweest zijn, afsnijdsels, onbepaalde stukjes. 14e – 15e eeuw.
V999: 3 MNI tripbladen, 2 messchedes met vergelijkbare versiering, veel afsnijdsels, onbepaalde
stukjes. 14e – 15e eeuw.
V275: 1 MNI Type 1a. 14e – 15e eeuw.

Ophogingslaag (spoor 27) onder palen in spoor 24)

V273: 1 MNI Type 1a. 14e – 15e eeuw.

Kuil

V 283 en V290: 1 MNI Type 2a, 1 MNI tripblad, 1 riemfragment, afsnijdsels. 14e – 15e eeuw.

Werkput 2 vertegenwoordigt ongeveer een vierde van het totaal aantal contexten waarin leder
gevonden werd, een vierde van het totaal aantal lederfragmenten (126 in totaal) en ook een vierde in
het aantal MNI schoenen (10) en tripbladen (6) van de hele site van Gorinchem – Groenmarkt. Naast
de trippen komen enkel de types 1a en 2b hier voor.
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Wanneer beide werkputten samen bekeken worden, is het meest opvallende element de
aanwezigheid van de brede zoolrepen. Die worden nogal snel in de 2e helft van de 15e eeuw geplaatst
in de overgang van enkelvoudige naar meervoudige zolen. In een aantal contexten zijn zij echter het
enige element dat naar die fase verwijst. Er werd ook maar 1 zool gevonden met de tunnelsteken van
een ‘tweede zool’ en slechts 2 stukken van een dergelijke ‘tweede zool’. Verder zijn er ook geen
schoenmodellen gevonden die eerder in die periode thuishoren: alle modellen doen duidelijk
middeleeuws aan. Brede zoolrepen zijn aangetroffen in maar een derde van de contexten waarin
zoolrepen werden gevonden. Om deze redenen zijn de brede zoolrepen waarschijnlijk te plaatsen in
het begin van de evolutie van enkelvoudige naar meervoudige zolen: eerst verbreedde de zoolreep
om de zoolnaad beter te beschermen, pas later werd aan die verbrede zoolrand de ‘tweede zool’
genaaid. De contexten waarin de brede zoolrepen voorkomen kunnen dus waarschijnlijk rond het
midden of in het derde kwart van de 15e eeuw geplaatst worden. De andere contexten zullen dus
waarschijnlijk juist daarvoor, in de 1e helft van de 15e eeuw, te plaatsen zijn. Verder kan ook de
technische uniformiteit een argument zijn dat de ledervondsten slechts een beperkte periode
vertegenwoordigen. De combinatie van de ledervondsten met andere materiaalcategorieën zal
misschien toelaten de datering van de verschillende contexten te vernauwen.

Omdat de aantallen schoenen in gesloten contexten relatief klein zijn, kan er weinig met zekerheid
gezegd worden over de associaties en of die al dan niet een betekenis hebben. Eerder is al gewezen
op de grote uniformiteit binnen de schoentypes. Het valt ook op dat er twee duidelijke hoofdtypes zijn:
Type 1a en Type 2a; van de andere types werden er veel minder MNI aangetroffen.

Andere kenmerken van de opgegraven schoenen kunnen misschien meer vertellen over wie de
dragers ervan geweest zijn. Er werden geen afwijkende zoolvormen vastgesteld dan enkel een
occasionele insnijding in het voorblad van een schoen om een voet/teen meer ruimte te geven. Ook
schoenmaten zijn, bij benadering, af te leiden van de lengte van een volledige zool. Om de lengte om
te rekenen naar een schoenmaat zoals die vandaag gebruikt wordt, moet eerst de krimp bijgeteld
worden (zie hoger: 5% bij vriesdrogen) en de uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met factor 1.5.
Van slechts 12 middeleeuwse zolen kon de lengte omgerekend worden naar een schoenmaat. De
maten variëren tussen maat 24.5 en maat 37. Dit is een relatief beperkte spreiding, zeker in
vergelijking met andere sites, maar het beperkte aantal mag niet vergeten worden (de maten zijn:
24.5, 26.5, 27, 28, 31.5, 33, 34.5, 34.5, 36.5, 36.5, 36.5, 37).

Elementen die een aanduiding kunnen geven over de welstand van de dragers van de middeleeuwse
schoenen zijn de slijtage/herstellingen, de hoogte van de schoenen, het aantal trippen dat voorkomt
en de versiering. Er werden geen herstelde zolen teruggevonden en slechts 2 zoolfragmenten waren
versneden. 52 fragmenten bovenleer waren versneden, maar enkel in 80/41 (Plaat 19), 44/466,
243/78 (Plaat 23), 140/536, V21/503 (Plaat 22), 154/166 (Plaat 40) was dit waarschijnlijk om de
schoen aan de voet aan te passen. Op 5 bovenleerfragmenten werden herstellingen vastgesteld; er
konden evenwel geen fragmenten gevonden worden waaraan te zien was dat ze vroeger al tot een
ander voorwerp behoord hadden. Dit wijst er op dat schoenen toch eerder vervangen werden door
een nieuw paar dan dat ze opgelapt werden, dus dat de dragers ervan voldoende bemiddeld waren
om zich geregeld een nieuw paar schoenen aan te schaffen.
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Op middeleeuwse afbeeldingen worden de rijken vaak met laag schoeisel afgebeeld (van Driel-Murray
1989) terwijl halfhoog en hoog schoeisel eerder praktisch schoeisel waren (Goubitz 1989). Van 202
stukken bovenleer kon al dan niet de hoogte geschat worden: 33 onder de enkel, 6 op de enkel, 10
net boven de enkel, 13 tot de kuit en 133 blijven onbepaald, maar daar zitten dan ook de inzetstukken
bij. Dit wijst eerder op laag schoeisel, eerder modieus dus. Deze verhoudingen weerspiegelen de vele
bovenleerfragmenten die aan Type 1a kunnen toegeschreven worden.

O. Goubitz stelt dat er gemiddeld 1 houttrip op 30 schoenen voorkomt en 1 ledertrip op 100 of 200
schoenen (Goubitz 1988). Dit ligt in het leder-vondstenensemble van Gorinchem – Groenmarkt wel
anders: er zijn 45 MNI schoenen geteld, maar er komen 12 houttrippen voor! Verder kan ook de
versiering aangetroffen op schoenen, trippen en andere voorwerpen een aanduiding van welstand
geven. Schoenen zijn niet versierd, de versiering van de tripbladen en messchedes is eerder al
besproken.

Dit alles samen wijst op een omgeving waar schoenen toch eerder modieus waren, waar er voldoende
middelen voorhanden waren om schoenen te vervangen wanneer dat nodig was en waar trippen ruim
verspreid waren. Ook de beperkte spreiding in schoenmaten en uniformiteit van de modellen moet in
rekening gebracht worden, samen met de verwijzingen naar de aanwezigheid van een schoenmaker
in de dichte omgeving. Hebben de schoenen uit Gorinchem – Groenmarkt aan dezelfde familie
toebehoord die een voorkeur had voor deze modellen? Misschien een schoenmakersfamilie?

Het leder uit de opgraving Gorinchem – Groenmarkt door ArcheoMedia is bestudeerd op technisch-
typologisch vlak en volgens de contexten. In de schoenentypologie zijn er twee grote klassen:
schoenen met vetersluiting en schoenen met knoopsluiting; daar komen ook nog de houttrippen bij.
Elk van die grote klassen is onderverdeeld in subtypes naargelang de plaats en manier van de sluiting
op de schoen. Andere ledervondsten waren messchedes, riemen en andere, minder duidelijk te
identificeren fragmenten.

Het was vooral aan de hand van de schoenfragmenten dat een datering achterhaald kon worden.
Deze dateringen zijn verkregen op basis van technische en typologische vergelijkingen met andere
sites in Nederland, België, Duitsland en Engeland. De meeste fragmenten dateren uit de
middeleeuwen, dwz. de 14e -15e eeuw.

Deze datering kon vernauwd worden door de aanwezigheid van een beperkt aantal brede zoolrepen,
en slecht 1 zool waar een ‘tweede zool’ onder genaaid was tot het eerste, tweede en derde kwart van
de 15e eeuw.

Bij de studie van de lederresten per context werd duidelijk dat er maar weinig ledervondsten uit
gesloten contexten komen. En het lederensemble was te klein om betekenisvolle afleidingen te
verkrijgen wat betreft associaties van modellen, schoenmaten of verhoudingen van trippen tegenover
schoenen. Samen met de hoogte van de schoenen, de schoenmaten, de versiering en slijtage, of het
gebrek er aan, wijst dit lederensemble naar een beperkte groep mensen, die een duidelijke voorkeur
hadden voor 2 modellen, die liever versleten schoenen vervingen in plaats van ze op te lappen en
eerder modieuze dan functionele schoenen droegen.
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van Greevenbroek 1978, Laat-middeleeuws schoeisel uit Bakenes Haarlem, Haarlems
Bodemonderzoek 6, 25-35.

Van Roon C.J. 1991, Schoenen van de mestvaalt, Westerheem 40, 267-271.
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11.13      Catalogus leervondsten

tekeningen en foto’s
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Type 3
samengesteld

043? j JH 
AoJ . n1a.., 



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

147

Plaat 7
Enkelvoudige zool
Type 3

> 
> 

) 

) 

> 
> 
> 
) 

> 
) 

> 

> 
) 

> 
) 

> 

V 

< 
( 

< 

(. 

< 
< 
( 

< 



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

148

Plaat 8
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Plaat 12
Enkelvoudige zool
Type onbepaald
samengesteld

V 

a Ic.--

< 
( 

< 
( 



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

153

Plaat 13
Enkelvoudige zool
Type onbepaald
met tweede zool ondergenaaid

.-· · ( -.. ... .. \ 
-·•. ··. ' . .... ········" 

n 

f 

.. 
t 

f 

i----.l 
0 'c.--
L3l l }1( 

Ao~-331-L 



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

154

Plaat 14
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Plaat 15
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“herstelstuk”

V 

➔ f ➔ 

~ 

o lc---

_)'4~ / )3L 

Ao1-~=1 (, 



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

156

Plaat 16
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Type 1b: vetersluiting vooraan met rijgveter
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Plaat 30

Type 1c: vetersluiting
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Plaat 31

Type 2: knoopsluiting

2.3.2.1 Type 2a: knoopsluiting vooraan,
met gesloten wreef
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Plaat 40
Type 2b: knoopsluiting vooraan, met open wreef
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Plaat 46
Type 2, onbepaald subtype
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Plaat 55
Onbepaalde sluiting
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Plaat 125
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Afbeelding 12.1: boven: houten trip v228, 14e - 15e eeuw
onder: houten bord v145, 1300-1550.
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12 HOUT

Silke Lange

12.1         Inleiding

Het houtspecialistische onderzoek was gericht op de bepaling van de houtsoort, de houtbewerking en
de documentatie van eventuele bijzonderheden. Een deel van de houten vondsten is direct na berging
door de medewerkers van ArcheoMedia gewassen en in plastic verpakt. Voorafgaande aan het
houtspecialistische onderzoek zijn de houtvondsten schoongemaakt, om de vondsten van de klei en
de recente schimmelvorming van de eerder gewassen vondsten te ontdoen. Vervolgens zijn de
voorwerpen beschreven, waarbij onder ander de lengte, afmetingen, de mate van conservering en
eventueel aanwezige gebruiks- en bewerkingssporen zijn genoteerd. De voorwerpen en het bouwhout
zijn bemonsterd, waarbij flinterdunne plakjes zijn gesneden. Van de plakjes zijn preparaten voor een
microscopische determinatie vervaardigd. Hierbij is gebruik gemaakt van de determinatiesleutel van
Schweingruber (1982).41 Gewerkt wordt met een doorvallend lichtmicroscoop en vergrotingen tot
400x. In een afsluitende conclusie worden de resultaten besproken en wordt een advies gegeven ten
opzichte van de verdere behandeling van de houtvondsten. Samengevat bestond het onderzoek uit:
- het schoonmaken van de houten vondsten;
- het documenteren van lengte, breedte, dikte, grondvorm, bewerking;
- de bepaling van de houtsoort met een doorvallend-licht microscoop en vergrotingen tot 400x;
- het onderzoek naar geschiktheid voor een dendrochronologische datering;
- een advies in verband met vervolgonderzoek en/of behoud door conservering.

12.2         Beschrijving van de houtvondsten

Globaal kunnen de houtvondsten worden verdeeld in de volgende categorieën:

Tabel 12.1: hoofdcategorieën houtvondsten.
vondstenspectrum aantal / N= Percentage in %
Bouwhout 11 31
Duigen of planken van tonnen 23 66
Bewerkingsafval of natuurlijk 1 3
Totaal N= 35 100

Tot de eerste categorie behoren planken, palen en balken. Het betreft fragmenten van bouwhout. Van
geen van de palen, balken of planken is de complete lengte bewaard gebleven. Het best bewaard is
vondstnummer 141 met een resterende lengte van 114 cm. Opmerkelijk waren twee planken die
onder elkaar en dwars over deze balk waren getimmerd. De plankfragmenten zaten nog steeds vast
met enkele ijzeren nagels. Daarnaast is een aantal aangepunte paalfragmenten aan het licht
gekomen. De palen zijn met de kopse kant (waar de takken van de kroon beginnen) de grond
ingedreven. Vooral in een drassige ondergrond verkregen palen zo meer steun. Voor de
vondstnummers 221 en 223 zijn twee rondhouten van els compleet met schors aangepunt en als
paaltjes gebruikt. Voor het vervaardigen van de paal met vondstnummer 153 is een eikenhouten stam
bekapt. Van de stam is het spinthout er grof met een bijl afgehakt. De gebruikte stam is krom
gegroeid.

Uitgaande van de bewerkingssporen op het hout van een aantal vondsten is gewerkt met een bijl en
een zaag, en mogelijk ook gebruik gemaakt van een dissel. In elk geval zijn de planken die op de balk
van vondstnummer 141 zijn genageld, gezaagd. Op het houtoppervlak zijn nog duidelijk de horizontale
lijnen van een zaag (waarschijnlijk van een beugelzaag) te herkennen. De palen met de

                                               
41 Schweingruber, F.H. 1982; Mikroskopische Holzanatomie, Birmensdorf.
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vondstnummers 19, 153, 221 en 223 zijn met behulp van een bijl aangepunt. De inslagen van de bijl
zijn als schuine, scherpe lijnen op de puntfacetten zichtbaar. Er zijn geen aanwijzingen voor het
secundaire gebruik van hout. Tussen de vondsten bevindt zich een stam (vondstnummer 226) die
waarschijnlijk als onderlegger voor een timmerman dienst heeft gedaan tijdens het zagen of
aanpunten van bouwhout. Op de stam zijn alle mogelijke sporen van gereedschap te herkennen:
zaagsporen, talrijke haksporen en beschadigingen op het hout. De stam is afgekapt maar niet
behouwen, dus na de kap heeft de stam geen verdere bewerking ondergaan. Tussen de vondsten
bevond zich een deel van een elzenhouten boomstronk (vondst 225). Mogelijk betreft het
bewerkingsafval van een timmerman. Voor het bouwhout is eik, els en essenhout gebruikt.

Tabel 12.2: verdeling van het bouwhout.
Bouwhout Aantal /N Percentage in %
Palen 5 46
Balken 3 27
Planken 3 27
Totaal 11 100

De tweede categorie bestaat uit duigen van tonnen, en planken van een complete tonbodem. De
tonnen zijn hergebruikt voor de aanleg van waterputten. De langste, compleet bewaard gebleven duig
vertoont een lengte van 111 cm. Dit is ook de hoogte van de ton zelf. De duigen zijn afkomstig van
drie vaten of tonnen. Geen van de tonnen is compleet aangeleverd. De hoogte van de tonnen was
circa 110 cm met een buikdiameter tussen 90 en 95 cm. De diameter van de tonbodem bedraagt 81
cm. Op enkele duigen staan huismerken ingekrast (zie afbeelding 12.2-12.6). Het hout van de duigen
met vondstnummer 253 is verduurzaamd. De binnenkant van de duigen blijkt met pek te zijn
behandeld. Alle duigen en planken van tonnen zijn vervaardigd van radiaal gekloofde eiken stammen.

Tabel 12.3: afmetingen en aantal duigen per vondstnummer.
Duigen aantal/N Vondstnummer Maximale lengte cm Maximale breedte cm Maximale dikte cm
1 8 65,0 13,5 1,5
6 156 81,0 11,0 2,0
9 157 96,0 16,0 2,0
5 238 110,0 20,0 2,0
2 253 111,0 16,0 2,0

Afbeelding 12.2-3: Twee huismerken op vondstnummer 157.
De gestippelde lijn geeft de rand van de duig aan.
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Afbeelding 12.4: huismerk op vondstnummer 156 (de
gestippelde lijn geeft de rand van de duig aan):

Afbeelding 12.5: tonbodem waarop het huismerk is
ingekrast.

Afbeelding 12.6a-b: huismerk op
vondstnummer 238 (de gestippelde lijn

geeft de rand van de duig aan).

12.3         Houtspectrum

In totaal zijn drie houtsoorten aangetroffen. Alle drie houtsoorten zijn afkomstig van inheems
voorkomende houtsoorten. Het betreft het hout van de els - waarschijnlijk de zwarte els (Alnus
glutinosa) - essenhout (Fraxinus excelsior) en eikenhout (Quercus sp.). De eikenhouten tonnen zijn
mogelijk geïmporteerd uit het Zuidwest-Duitse en Zuid-Duitse Rijngebied.42 Gezien de houtsoort, de
aanwezigheid van een huismerk en de grootte van de vaten gaat het om wijnvaten.

Tabel 12.4: het houtspectrum
Houtsoort Aantal/ N= Percentage in %
Els 6 17
Es 2 6
Eik 27 77
Totaal 35 100

                                               
42 Eckstein, D. 1977: Holzanatomische Untersuchungen an Befunden der frühmittelalterlichen Siedlung Haithabu
(Ausgrabung 1966-1969). Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 11. Pag. 112-119.
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12.4         Conclusie en adviezen

Het archeologische onderzoek in Gorinchem op de Groenmarkt heeft enkele archeologische
houtvondsten opgeleverd, diens bestudering een bijdrage heeft geleverd over de kennis van
middeleeuwse gebruiksvoorwerpen. Het houtspecialistische onderzoek bestond in eerste instantie uit
de documentatie en determinatie van de houten voorwerpen. De resultaten kunnen in verband worden
gebracht met archeologische stadsopgravingen elders, om inzicht te verkrijgen in (regionaal)
houtgebruik, houtkeuze en houtbewerking in de Middeleeuwen.

De conservering van de houtvondsten is goed. Het hout is relatief stevig, ondanks de recente
schimmelvorming op het houtoppervlak. Op het houtoppervlak van sommige vondsten zijn de
bewerkingssporen nog goed te herkennen. Zonder conservering zal het hout echter sterk
achteruitgaan door uitdroging, schimmelvorming en rotting. Er zijn geen voorwerpen die vanwege
zeldzaamheid en gaafheid in aanmerking komen voor behoud door conservering. In overleg met het
bevoegd gezag en de opdrachtgever is besloten geen vondsten te conserveren. Vondstnummer 8 is
geschikt voor een dendrochronologische datering.

Tabel 12.1: determinatielijst hout
Vnr. wp vl Sp soort Omschrijving N
11 1 1 8 bewerkte houten pin 1
32 1 1 10 schaal 2
83 1 1 21 ? 1
116 1 1 3 lepel 1
122 1 2 - mes (metaal/hout) 1
128 1 1 11 ? 2
139 1 1 11 schaal (bodem+rand) 2
141 1 1 10 Es plank van constructie-element; 20,9x13x2,5 cm 1
141 1 1 10 Es plank van constructie-element; 20,9x12x2,5 cm 1
141 1 1 10 Eik balk van constructie-element; 114x12,5x11 cm; dwars over de balk zijn de twee essenhouten

planken genageld; zaagsporen op balk
1

145 1 1 14 schaal/bord 1
153 1 2 41 Eik wigvormig aangepunte paal; lengte 76 cm; breedste diameter beneden 18 cm; diameter boven

10 cm; haksporen van bijl op onderkant; kromme tak; wijde ringen; spinthout grof er afgehakt
1

156 1 1 14 Eik plankenbodem ton; dikte 2 cm; diameter 81 cm; compleet 6
157 1 1 14 Eik duigen; 94x16x2 cm; niet behandeld op binnenkant; huismerk; houten deuvels onder rand 9
160 1 1 14 Els constructie-element met deuvel; 79x14x5,5 cm; compleet; met schors en knoesten; zorgvuldig

behouwen schuine uiteinden; mogelijk sporen van dissel; niet secundair
1

162 1 1 10 ? 1
176 1 - klomp 1
205 1 1 10 schaal 1
205 1 1 11 schaal 1
214 - - - ? 2
219 1 3  - Eik paal met vertakking; kernhout met spintrestant; 52x14x10 cm 1
221 1 3 44 Els Aangepunt paaltje; tak met schors; lengte 66 cm; diameter 8 cm; zorgvuldig bewerkt; bramen op

facetten van punt
1

223 1 3 40 Els paalpunt met schors; 7 facetten met bramen; lengte 55 cm; diameter 13 cm; gekapt begin
voorjaar

1

225 1 2 4 Els boomstronk; lengte 47 cm; diameter 13 cm; mogelijk bewerkingsafval 1
226 1 3 36 Eik stam/paal; lengte 100 cm; diameter 23 cm; wigvormig afgehakt; afgezaagde zijtak; daarop veel

snij- en haksporen; mogelijk onderligger voor timmermanswerkzaamheden
1

228 2 1 24 trip (hout/leer) 1
238 1 3 12 Eik duigen; 110x20,5x2 cm merkteken (pijl) op rand van een duig 5
243 1 3 50 schaal 1
249 1 -  - Els plankfragment; 20,5x29x7 cm; zaagsporen; compleet? 1
253 1 3 58 Eik duigen; lengte 111 cm; binnenkant behandeld met pek; met nagels 2
999 - - - mesheft 7,6 cm 1
M8 1 1 14 Eik duig van een ton; 65x13,5x11 cm 1
M35 2 1 1 Els balk; 56x13,5x11 cm 1
M43 2 1 24 ? 5
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13 DIERLIJK BOTMATERIAAL

Jeroen Weterings

13.1         Inleiding

De fauna-assemblage is goed tot uitstekend geconserveerd en bestaat uit 1841 botelementen met
een totaal gewicht van 31.123 gram. In totaal kon 68 procent van de elementen op soortniveau
gedetermineerd worden (tabel 13.1). Alle gedetermineerde elementen zijn voor een groot deel
afkomstig van gedomesticeerde soorten. Zoogdieren, vogels, vissen en schelpdieren
vertegenwoordigen de faunagroepen. Van de botfragmenten kon 90 procent aan een deel van een
skeletelement worden toegekend. Tijdens het onderzoek is gebleken dat, gezien de verschillende
sporen, het meeste botmateriaal van slachtafval afkomstig is.

Tabel 13.1: faunaresten
Soort Latijnse naam N % G % S MAI
Zoogdieren
 Rund Bos taurus 433 23,5 19467,0 62,55 270 24
 Schaap/geit Ovis aries /Capra hircus 360 19,6 2992,1 9,61 67 21
 Varken Sus domesticus 192 10,4 2624,9 8,43 82 16
 Kat Felis catus 34 1,8 52,9 0,17 3
 Paard Equus caballus 11 0,6 4213,0 13,53 6 5
 Haas Lepus capensis 1 0,1 0,5 0,00 1
 Groot 50 2,7 360,5 1,16 22
 Middelgroot 80 4,3 301,4 0,97 32
 Klein 38 2,1 31,7 0,10 1
 Ongedet. 37 2,0 43,9 0,14 8
Vogels
 Huisgans Anser domesticus 71 3,9 279,5 0,90 18 11
 Huishoen/Kip Gallus gallus domesticus 52 2,8 96,8 0,31 14 8
 Eend Anas platyrhynchos 24 1,3 24,5 0,08 4 6
 Zwaan Cygnus olor 5 0,3 29,0 0,09 1
 Fazant Phasianus colchicus 3 0,2 8,0 0,03 1 1
 Reiger Ardea cinerea 3 0,2 6,5 0,02 1
 Meeuw Rissa tridactyla 1 0,1 2,0 0,01 1
 Ongedet. vogel Aves sp. 168 9,1 209,3 0,67 27
Vissen
 Ongedet. vis Pisces sp. 192 10,4 200,2 0,64 1 5
Schelpdieren en slakken
 Mossel Mytilus edulis 46 2,5 136,6 0,43 24
 Schelp Marine gastropoda bivalve 7 0,4 3,7 0,01 4
 Kokkel Cerastoderma edule 3 0,2 5,5 0,02 2
 Ongedet. kokkel Cerastoderma sp. 7 0,4 11,5 0,04
 Slaksoort Mollusc sp. 3 0,2 4,3 0,01 3
 Onget. schelp Gastropoda 20 1,1 17,7 0,06 10

Totaal 1841 100,2 31123 99,98 553 147
aantallen fragmenten (N), het gewicht (G), het aantal botelementen met hak-, snij-, bijt-, vraat-, zaag-, en
bewerkingssporen (S) en het minimum aantal individuen per spoor (MAI).

Het minimum aantal individuen per spoor, voor al het verzamelde botmateriaal, is 144 individuen. Het
minimaal aantal individuen is het aantal individuen dat overblijft na het bijeenvoegen van meerdere
botelementen die kunnen toebehoren tot een en hetzelfde skelet per spoor. Bij de bepaling hiervan
wordt gebruik gemaakt van het skeletelement, deel van het skeletelement, zijde, mate van fusering,
leeftijdsgroep en sekse. In de assemblage zijn 553 botelementen met bijt-, hak-, snij-, zaag-, vraat-, en
bewerkingssporen aangetroffen (30%). Dit aantal wordt aangevuld met nog eens 60 botelementen die
mogelijke bijt-, hak-, snij- of vraatsporen hebben. Een groot deel van de botten met haksporen behoort
tot het slachtafval. Hak- en snijsporen komen vooral voor bij de soorten rund, schaap/geit en varken
(zie tabel 13.2).
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Tabel 13.2: overzicht van de bijt-, hak-, snij-, vr aat-, zaag-, en bewerkingssporen.
Soort Latijnse naam H S V B Z BW >1
Zoogdieren
 Rund Bos taurus 260(17) 16(2) 3 1 1 11
 Schaap / geit Ovis aries /Capra hircus 57(4) 10(2) 2(1) 6 1 9
 Varken Sus domesticus 81(8) 9(1) 2 2 12
 Paard Equus caballus 4 1 2 1
 Groot 19(2) 3 1
 Middelgroot 30(6) 1 1 1
 Klein 1(2)
 Ongedet. 6 2
Vogels
 Huisgans Anser domesticus 10(2) 5(1) (1) 5 2
 Huishoen/Kip Gallus gallus domesticus 9(1) 3 1 1
 Eend Anas platyrhynchos 3 1
 Fazant Phasianus colchicus 1
 Ongedet. vogel Aves sp. 13(6) 7(1) 6(3) 1
Vissen
 Ongedet. vis Pisces sp. 1 1 1

Totaal 493(48) 59(7) 8(2) 20(3) 1 8 38
haksporen (H), snijsporen (S), vraatsporen (V), bijtsporen (B), zaagsporen (Z) en bewerkingssporen (BW). Een
aantal botelementen vertoont meerdere sporen op één element, in de tabel is het aantal botelementen
weergegeven met één of meerdere hak-, snij-, bijt-, vraat-, zaag-, en bewerkingssporen (aangeduid met >1).
Botelementen met mogelijke sporen staan tussen haakjes.

De leeftijdsgrenzen van de zoogdieren zijn weergegeven in tabel 13.3. Paarden werden over het
algemeen niet geslacht voor het vlees, maar werden voornamelijk als rij-, last-, of trekdier gebruikt.
Varkens werden juist uitsluitend voor het vlees gehouden. Tabel 13.3 laat zien dat er een speenvarken
geslacht is; meestal worden varkens in het tweede levensjaar geslacht. Een belangrijk deel van de
schapen/geiten was bestemd voor de vleesconsumptie. De leeftijdstabel geeft geen duidelijke
aanwijzing voor de slacht. Dat er ook dieren werden gehouden voor secundaire producten zoals wol,
melk, huiden en hoorn, is wel af te lezen. Rund was eveneens bestemd voor de vleesconsumptie,
maar ook voor secundaire producten zoals melk, hoorn en huiden.

De botelementen van ganzen en hoenderen behoren hoogstwaarschijnlijk tot consumptie- en
slachtafval, maar ook van deze soorten zullen ongetwijfeld secundaire producten zoals eieren,
ganzenveren en veerpennen zijn gebruikt. De botelementen van eenden behoren hoogstwaarschijnlijk
eveneens tot consumptie- en slachtafval. Het verkrijgen van eendenvlees kon geschieden door de
vogels te vangen tijdens de jacht of door het gebruik van eendenkooien.

Tabel 13.3: de leeftijdsgrenzen rund, schaap/geit, varken en paard.
Leeftijden in maanden Rund Schaap/geit Varken Paard ongedet.
2-5 2 1
4-8 1
6-12 1 7
9-14 1 1
12-24 4 5 2 1
19-31 1
24-48 4 3 3
48-72 2
Licht verbrand 3
Verbrand 1 1
Volledig verbrand 1 8 7
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13.2         Benen voorwerpen

Onder de bewerkte botten (tabel 13.4) bevinden zich resten van spelvoorwerpen. Een bijna complete
paarden(onder)kaak heeft dienst gedaan als slee (afbeelding 13.12). Kaaksleetjes waren bestemd
voor kinderen. Door de onderkaak werd een dwarslat of dwarsplankje gemaakt en op de kiezen werd
een zitplankje gelegd. Met behulp van prikstokken met een metalen punt konden kinderen de slee
doen voortbewegen over het ijs. Dit gebruik van kaken is te zien op een schilderij van Brueghel de
Jonge (afbeelding 13.1). Een ander bewerkt bot dat werd gebruikt bij "ijspret" is een glis van de radius
van een rund (afbeelding 13.3). Een glis is een bot met een gepolijste kant dat gebruikt werd om mee
te schaatsen. Het bot vertoont slijtsporen die erop wijzen dat het lange tijd in gebruik is geweest. Het
kaaksleetje daarentegen heeft nauwelijks slijtsporen.

Tabel 13.4: bewerkte benen objecten.
Object Vnr. werkput Vlak Spoor
Benen plaatje versierd 164 1 1
Glis 217 1 2
Werpkoot 218 1 3 48
Kaakslee 291 2 profiel
Visbot met inkepingen M41 2 1 24
Werpkoot M42 2 1 24

Afbeelding 13.2: prikslee van de onderkaak van een paard (vnr. 291).

 Afbeelding 13.1: detail van het schilderij 'De
volkstelling te Bethlehem' door P. Brueghel de

Jonge naar P. Brueghel de Oude (1610).
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Afbeelding 13.3: glis (vnr. 217; aanlegvondst uit werkput 1).

Afbeelding 13.4: links: werpkoot met lood
(vnr. 218 uit spoor 48, werkput 1);
rechts: werpkoot zonder lood (M42 uit spoor 24,
werkput 2).

Bij de opgraving zijn twee botelementen gevonden die als werpkoot werden gebruikt bij het kootspel
(vnr. 218 en M42, afbeelding 13.4). Bij dit werpspel werden enkele koten rechtop gezet, die dan met
een werpkoot omver geworpen moesten worden. De werpkoot werd meestal uitgeboord en met lood
gevuld.43 In een van de gevonden koten is het lood nog in het bot aanwezig.

Van twee andere bewerkte botten is de functie niet duidelijk: een visbotje met zigzaginkepingen aan
twee kanten (afbeelding 13.5) en een benen plaatje met een bewerking van rijen gaten op regelmatige
afstanden (afbeelding 13.6). De gaten worden omlijnd door diep uitgesneden dubbele lijnen; dit is een
versiering. De andere zijde van het plaatje is niet versierd. Naast het patroon van gaten en lijnen zijn
er twee andere decoraties met kromme lijnen. Deze decoraties bevinden zich op de rand van het
voorwerp en zijn niet volledig te zien. In de uitgesneden lijnen bevindt zich een roodkleurige substantie
waarschijnlijk verf. Het benen plaatje was misschien onderdeel van een bordspel of diende ter
versiering van een bijvoorbeeld een kistje of een ander voorwerp.

Afbeelding 13.5: bewerkt visbotje met ingesneden
zigzagpatroon(M41 uit spoor 24, werkput 2).

Afbeelding 13.6: benen plaatje met versiering (vnr. 164,
aanlegvondst wp 1).

                                               
43 Van Vilsteren 1987, 48-49.

0 Sem 
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13.3         Vondstcomplexen

Een aantal sporen bevat voldoende botelementen om als vondstcomplex beschouwd te worden: spoor
10, 11, 14, 23, 31, 34, 43, 50, 51, 53, 57 en 58 (alle werkput 1) en spoor 24 uit werkput 2. Slechts drie
vondstcomplexen komen in aanmerking voor een gedetailleerdere weergave, namelijk spoor 10 en 11
uit werkput 1 en spoor 24 uit werkput 2. In de andere complexen zijn de aantallen te klein om er
statistisch betrouwbare informatie uit te halen. Tabel 13.5 geeft een overzicht van de aangetroffen
soorten en aantallen in deze sporen. In tabel 13.6 wordt per spoor weergegeven hoe de voornaamste
vier gegeten zoogdieren, rund, schaap/geit en varken, zich verhouden. Tabel 13.7 geeft de verhouding
weer tussen de voornaamste vogels die op het menu stonden. Dit zijn de huisgans, eend en huishoen.

Tabel 13.5: faunaresten uit de geselecteerde sporen  (dateringen op basis van het
aardewerkonderzoek).
Soort/Familie Latijnse naam Spoor 10 (wp 1)

14e-15e eeuw
Spoor 11 (wp 1)

14e-15e eeuw
Spoor 24 (wp 2)

14e-15e eeuw
Zoogdieren
 Rund Bos taurus 70 40 78
 Schaap/geit Ovis aries /Capra hircus 76 37 107
 Varken Sus domesticus 31 33 70
 Kat Felis catus 29 1
 Paard Equus caballus
 Haas Lepus capensis 1
 Groot 4 9 35
 Middelgroot 5 22 34
 Klein 6 14 7
 ? 5 6 24
Vogels
 Huisgans Anser domesticus 17 7 19
 Huishoen/Kip Gallus gallus domesticus 11 16 13
 Eend Anas platyrhynchos 6 16
 Zwaan Cygnus olor 4
 Fazant Phasianus colchicus 3
 Reiger Ardea cinerea 3
 Meeuw Rissa tridactyla
 Ongedet. vogel Aves sp. 27 51 61
Vissen
 Ongedet. vis Pisces sp. 27 13 141
Schelpdieren en slakken
 Mossel Mytilus edulis 25 1 18
 Schelp Marine gastropoda bivalve 7
 Kokkel Cerastoderma edule 3
 Ongedet. kokkel Cerastoderma sp. 5 2
 Slaksoort Mollusc sp. 1 2
 Onget. schelp Gastropoda 19

Totaal 327 284 651

Tabel 13.6: verhouding tussen rund, schaap/geit en varken
in de geselecteerde sporen.
Soort Spoor 10

(wp 1)
Spoor 11

(wp 1)
Spoor 24

(wp 2)
% N % N % N

Rund 39,5 70 36,4 40 30,6 78
Schaap/geit 42,9 76 33,6 37 42,0 107
Varken 17,5 31 30,0 33 27,5 70
Totaal 100 177 100 110 100 255
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Tabel 13.7: verhouding tussen gans, eend en huishoe n
in de geselecteerde sporen.
Soort Spoor 10

(wp 1)
Spoor 11

(wp 1)
Spoor 24

(wp 2)
% N % N % N

Gans 50,0 17 30,4 7 39,6 19
Eend 17,6 6 0 0 33,3 16
Huishoen 32,4 11 69,6 16 27,1 13
Totaal 100 32 100 23 100 48

13.4         Botmateriaal uit 14e(-17e)-eeuwse beerkelder (spoor 10, werkput 1)

Dit vondstcomplex bestaat uit de inhoud van een gemetselde beerkelder uit de 14e eeuw, die tot in de
17e eeuw gebruikt werd. De beerkelder is aan de achterkant van een huis aan de Groenmarkt
gebouwd. De inhoud van het vondstcomplex vertoont een rijke verscheidenheid aan soorten. De
zoogdieren rund, schaap/geit en varken vertegenwoordigen 54% van het totaal aantal botten. Daarbij
vertoont 60% van het rund, 55% van het schaap/geit en 38% van het varken slachtsporen. Het
merendeel zal slachtafval vertegenwoordigen. Consumptieafval of (delen van) kadavers kunnen er
ook ingegooid zijn. Het minimum aantal individuen voor zowel rund, schaap/geit als varken is 2. De
verhouding tussen de beesten onderling (rund 39,5%, schaap/geit 42,9%, varken 17,5%) wijkt
enigszins af van het patroon in West-Nederland. In deze regio ligt het percentage rund vaak boven de
50% en blijkt het meest gegeten te worden door de eeuwen heen. Het kan erop duiden dat het menu
van de bewoners van de Groenmarkt beter verzorgd was dan dat van de gemiddelde burger,
aangezien het percentage schaap/geit en varken hoger ligt. Het vlees van deze beesten was over het
algemeen duurder. Ook de aanwezige resten van vogels (10%) en van de overige diersoorten (36%),
waaronder vis en mosselen, wijzen op een gevarieerder menu.

13.5         Botmateriaal uit een 14e-15e-eeuwse (afval)kuil (spoor 11, werkput 1)

Dit vondstcomplex omvat de vullingen van een (afval)kuil. Het aardewerk uit deze kuil werd tijdens een
eerste quick scan gedateerd in de periode 1300-1500 na Chr. De kuil ligt enkele meters verwijderd
van de bovengenoemde beerkelder. De zoogdieren rund, schaap/geit en varken vertegenwoordigen
39% van het totaal aantal botten. Daarbij vertoont 83% van het rund, 73% van het schaap / geit en
94% van het varken slachtsporen. Het merendeel zal waarschijnlijk dan ook slacht- en
consumptieafval zijn. Het minimum aantal individuen voor rund, schaap/geit en varken is
respectievelijk 1, 2, en 1. De verhouding tussen de beesten onderling (rund 36,4%, schaap/geit
33,6%, varken 30,0%) is zoals ook bij spoor 10 het geval was, afwijkend van het "normale" patroon in
West-Nederland. De kuil kan gebruikt zijn door meerdere huishoudens, alhoewel aannemelijker is dat
de kuil zich binnen het perceel/erf van één huis bevond. De bewoners die gebruik maakten van de
(afval)kuil, verrijkten hun menu ook met in ieder geval kip en gans. De vogels vertegenwoordigen 8%
van het totaal aantal botten. Een aanzienlijk deel (30%) vertoont slachtsporen. De resterende 53% van
het botmateriaal uit dit spoor wordt gerepresenteerd door onder andere vis en mossel. Dit wijst indirect
ook in de richting van een relatief hogere welstand. De vis kan uit de rivier afkomstig zijn, maar de
mosselen zijn waarschijnlijk van grotere afstand aangevoerd. In de kuil is ook nog (een deel van) een
kadaver van een jonge kat opgegraven.

13.6         Botmateriaal uit 14e-15e-eeuwse ophogingslaag (spoor 24, werkput 2)

Uit spoor 24 is zeer veel vondstmateriaal verzameld. Het aardewerk uit deze ophogingslaag wordt
gedateerd in de 14e-15e eeuw. Het botmateriaal uit dit spoor laat een grote verscheidenheid aan
soorten zien. De zoogdieren rund, schaap/geit en varken vertegenwoordigen 39% van het totaal.
Daarbij vertoont 58% van het rund, 50% van het schaap/geit en 71% van het varken hak- en
snijsporen. Het merendeel vertegenwoordigt slachtafval, ongetwijfeld gemengd met consumptieafval.
Het minimum aantal individuen voor zowel rund, schaap/geit als varken is 2. De verhouding tussen de
beesten onderling (rund 30,6%, schaap/geit 42,0%, varken 27,5%) wijkt ook hier weer enigszins af
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van andere complexen in West-Nederland en is vergelijkbaar met de sporen 10 en 11. Het valt op dat
deze percentages in alle drie de vondstcomplexen dicht bij elkaar liggen.

13.7         Determinatie overig botmateriaal

Tabel 12.8: determinatielijst bot.
Vnr. Werkput Vlak Spoor Soort Gewicht (gram) N (aantal)
2 1 1 - Gastropoda 1 1
2 1 1 - Mytilus edulis 1 1
7 1 1 10 Bos taurus 96 2
8 1 1 7 Bos taurus 32 1
8 1 1 7 Ovis / Capra 13 3
8 1 1 7 06-08 14 1
27 1 1 10 Anas platyrhynchos 2 1
27 1 1 10 Anser domesticus 11 2
27 1 1 10 Aves 5 4
27 1 1 10 Bos taurus 306 7
27 1 1 10 Ovis / Capra 62 8
27 1 1 10 Pisces 5 2
27 1 1 10 Sus domesticus 301 16
27 1 1 10 ? 1 1
27 1 1 10 ? 1 1
41 1 1 4 Bos taurus 308 7
41 1 1 4 Ovis / Capra 20 1
41 1 1 4 Aves 3 2
46 1 1 19/21 Sus domesticus 32 1
49 1 1 21 Cygnus sp 8 1
49 1 1 21 Ovis / Capra 56 1
53 1 2 27 Bos taurus 136 1
56 1 2 25 Bos taurus 92 1
61 1 1 - Sus domesticus 90 2
65 1 1 8 Bos taurus 271 2
65 1 1 8 08 9 1
66 1 1 - Bos taurus 10 1
67 1 1 28/29 Mytilus edulis 1 1
67 1 1 28/29 06 6 1
67 1 1 28/29 Gallus gallus domesticus? 0,6 1
70 1 1 28 Bos taurus 212 4
70 1 1 28 Ovis / Capra 74 3
70 1 1 28 Sus domesticus 15 1
72 1 1 26 Bos taurus 252 3
72 1 1 26 Ovis / Capra 44 3
72 1 1 26 Sus domesticus 22 1
73 1 1 30 Ovis / Capra 21 1
74 1 2 - Bos taurus 34 1
74 1 2 - Ovis / Capra 52 1
74 1 2 - Sus domesticus 34 1
84 1 1 23 Anser domesticus 27 4
84 1 1 23 Aves 11 6
84 1 1 23 Bos taurus 286 15
84 1 1 23 Bos taurus? 6 1
84 1 1 23 Gallus gallus domesticus 2 1
84 1 1 23 Ovis / Capra 88 12
84 1 1 23 Pisces 2 4
84 1 1 23 Sus domesticus 16 1
84 1 1 23 04 10 4
84 1 1 23 06 2 1
84 1 1 23 08 8 2
87 1 1 25 Sus domesticus 24 2
87 1 1 25 06 2 1
88 1 1 11 Bos taurus 446 1
96 1 1 3 Bos taurus 194 2
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Tabel 12.8 (vervolg): determinatielijst bot.
Vnr. Werkput Vlak Spoor Soort Gewicht (gram) N (aantal)
101 1 1 4 Aves 1 1
102 1 1 4 Aves 1 1
102 1 1 4 Anser domesticus 7 2
102 1 1 4 Bos taurus 90 4
102 1 1 4 Sus domesticus 42 3
102 1 1 4 Ovis / Capra 14 3
104 1 1 3 Anser domesticus 7 1
104 1 1 3 Bos taurus 181 2
104 1 1 3 Ovis / Capra 2 1
122 1 2 - Bos taurus 117 3
122 1 2 - Sus domesticus 24 2
122 1 2 - Sus domesticus? 0,9
123 1 1 10 Anser domesticus 8 4
123 1 1 10 Aves 3 4
123 1 1 10 Aves, Olor domesticus? 5 1
123 1 1 10 Bos taurus 684 23
123 1 1 10 Olor domesticus / Cygnus olor 23 4
123 1 1 10 Ovis / Capra 60 15
123 1 1 10 Pisces 1 1
123 1 1 10 Sus domesticus 38 2
123 1 1 10 04 1 1
123 1 1 10 06 1 1
124 1 1 10 Anser domesticus 3 2
124 1 1 10 Bos taurus 81 5
124 1 1 10 Ovis / Capra 12 2
125 1 1 10 Anas 6 3
125 1 1 10 Anas platyrhynchos 2 2
125 1 1 10 Anser domesticus 28 8
125 1 1 10 Aves 14 7
125 1 1 10 Aves? 1 1
125 1 1 10 Bos taurus 1178 26
125 1 1 10 Egretta alba / Ardea cinerea 7 3
125 1 1 10 Ovis / Capra 257 36
125 1 1 10 Pisces 12 10
125 1 1 10 Sus domesticus 146 6
125 1 1 10 04 1 1
125 1 1 10 08 10 2
125 1 1 10 06 9 3
127 1 1 11 Anser domesticus? 6 3
127 1 1 11 Aves 1 1
127 1 1 11 Bos taurus 334 6
127 1 1 11 Gallus gallus domesticus 2 1
127 1 1 11 Ovis aries / Capra hircus 8 3
127 1 1 11 Sus domesticus 144 9
127 1 1 11 Sus domesticus? 9 1
127 1 1 11 middelgroot 6 1
135 1 0 0 Ovis / Capra 4 1
138 1 2 34 Gallus gallus domesticus 4 1
140 1 1 34 Aves 1 1
140 1 1 34 Bos taurus 220 11
140 1 1 34 Gallus gallus domesticus 7 2
140 1 1 34 Ovis / Capra 55 3
140 1 1 34 Sus domesticus 26 1
145 1 1 14 Anser domesticus 14 2
145 1 1 14 Anas platyrhynchos 1 1
145 1 1 14 Bos taurus 606 8
145 1 1 14 Cervus elaphus? 85 1
145 1 1 14 Equus caballus 14 1
145 1 1 14 Ovis / Capra 41 7
145 1 1 14 06 7 2
146 1 1 11 Bos taurus 32 2



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

279

Tabel 12.8 (vervolg): determinatielijst bot.
Vnr. Werkput Vlak Spoor Soort Gewicht (gram) N (aantal)
147 1 0 - Sus domesticus 16 1
148 1 2 34 Anser domesticus 12 2
148 1 2 34 Aves 4 2
148 1 2 34 Equus caballus 550 1
148 1 2 34 Bos taurus 1880 41
148 1 2 34 Bos taurus? 34 1
148 1 2 34 Ovis / Capra 416 24
148 1 2 34 Sus domesticus 162 6
148 1 2 34 04 4 3
148 1 2 34 06 3 2
162 1 1 10 Aves 1 4
162 1 1 10 Cerastoderma edule 6 3
162 1 1 10 Gallus gallus domesticus 1 1
162 1 1 10 Mariene bivalve gastropoda 1 4
162 1 1 10 Mytilus edulis 47 22
162 1 1 10 Ovis aries / Capra hircus 8 4
162 1 1 10 Pisces 1 3
162 1 1 10 Sus domesticus 71 5
162 1 1 10 klein 1 3
162 1 1 10 groot 7 1
162 1 1 10 ? 1 1
164 1 1 - Bos taurus 1
165 1 1 14 Bos taurus 26 1
165 1 1 14 Anser domesticus 4 1
167 1 1 14 Bos taurus 104 3
167 1 1 14 Anser domesticus 15 2
168 1 1 10 Aves 11 5
168 1 1 10 Aves? 1 1
168 1 1 10 Bos taurus 2 1
168 1 1 10 Pisces 1 7
168 1 1 10 04 1 1
168 1 1 10 06 4 1
168 1 1 10 08 3 1
171 1 1 10 Bos taurus 146 4
171 1 1 10 Capra hircus 25 1
171 1 1 10 Gallus gallus domesticus 4 1
171 1 1 10 Ovis aries / Capra hircus 12 2
173 1 0 - Bos taurus 242 6
173 1 0 - Gallus gallus domesticus? 11 2
173 1 0 - Sus domesticus 1 1
173 1 0 - Aves? 2 1
173 1 0 - 06 4 1
173 1 0 - Ovis / Capra 10 1
179 1 2 42 Bos taurus 583 4
190 1 0 - Bos taurus 101 6
205 1 1 11 Anser domesticus 32 8
205 1 1 11 Anser domesticus? 14,7 10
205 1 1 11 Aves 13,3 33
205 1 1 11 Aves? 0,7 4
205 1 1 11 Bos taurus 774,6 34
205 1 1 11 Bos taurus? 10,5 3
205 1 1 11 Cerastoderma 7,5 5
205 1 1 11 Cranium 1 1
205 1 1 11 Felis catus 8 29
205 1 1 11 Gallus gallus domesticus 47 24
205 1 1 11 Gallus gallus domesticus? 5 6
205 1 1 11 Mariene bivalve gastropoda 2 3
205 1 1 11 Mollusc 2 1
205 1 1 11 Mytilus edulis 16 4
205 1 1 11 Ovis aries / Capra hircus 150 41
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Tabel 12.8 (vervolg): determinatielijst bot.
Vnr. Werkput Vlak Spoor Soort Gewicht (gram) N (aantal)
205 1 1 11 Ovis aries / Capra hircus? 7 2
205 1 1 11 Pisces 14 17
205 1 1 11 Sus domesticus 242 26
205 1 1 11 Sus domesticus? 13 4
205 1 1 11 ? 0
205 1 1 11 ? 0
205 1 1 11 klein 7 14
205 1 1 11 middelgroot 33 14
205 1 1 11 groot 22 6
207 1 0 - Anser domesticus 1 1
207 1 0 - Bos taurus 251 8
207 1 0 - Cygnus olor / Olor domesticus 6 1
207 1 0 - Ovis / Capra 101 5
207 1 0 - Sus domesticus 77 5
210 1 0 - Bos taurus 281 3
210 1 0 - 08 7 1
210 1 0 - Ovis / Capra 78 2
213 1 2 43 Bos taurus 463 3
213 1 2 43 Sus domesticus 13 1
213 1 2 43 06-08 2 1
214 0 0 - Bos taurus 2108 35
214 0 0 - Sus domesticus 246 15
214 0 0 - Anser domesticus 48 9
214 0 0 - Ovis / Capra 357 28
214 0 0 - Pisces 15 4
214 0 0 - 06 80 1
214 0 0 - Aves 4 3
214 0 0 - Felis catus 6 1
214 0 0 - 04 3 3
214 0 0 - Rissa tridactyla 2 1
214 0 0 - Gallus domesticus 4 3
215 1 1 11 Ovis / Capra 52 1
217 1 3 - Bos taurus 1
218 1 3 48 Bos taurus 144 3
218 1 3 48 Bos taurus 1
218 1 3 48 Equus caballus 62 2
218 1 3 48 06-08 5 1
230 1 3 50 Sus domesticus 16 1
234 0 0 - Anas platyrhynchos 1 1
234 0 0 - Anser domesticus 18 4
234 0 0 - Anser domesticus? 9 1
234 0 0 - Aves 2 1
234 0 0 - Aves, Anser domesticus 32 3
234 0 0 - Bos taurus 2260 46
234 0 0 - Equus caballus 1359 4
234 0 0 - Felis catus 5 2
234 0 0 - Gallus gallus domesticus 9 5
234 0 0 - Gallus gallus domesticus? 1 1
234 0 0 - Ovis / Capra 408 31
234 0 0 - Ovis / Capra? 2 1
234 0 0 - Pisces 3 2
234 0 0 - Sus domesticus 363 11
234 0 0 - 04 2 1

234 0 0 - 06 8 3
234 0 0 - 08 41 2
236 1 3 51 Bos taurus 434 2
237 1 3 52 Ovis / Capra 38 2
239 1 3 12 Bos taurus 150 1
246 1 3 53 Aves 2 2
246 1 3 53 Bos taurus 21 1
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Tabel 12.8 (vervolg): determinatielijst bot.
Vnr. Werkput Vlak Spoor Soort Gewicht (gram) N (aantal)
246 1 3 53 Ovis / Capra 12 1
246 1 3 53 Pisces 2 1
246 1 3 53 06 1 1
250 1 3 57 Bos taurus 239 2
250 1 3 57 Equus caballus 800 2
252 1 3 58 Ovis / Capra 12 1
252 1 3 58 Bos taurus 106 2
256 1 3 58 Ovis / Capra 60 3
266 2 1 24 Bos taurus 298 1
271 2 1 24 Anser domesticus? 1 1
271 2 1 24 Bos taurus 35 4
271 2 1 24 Ovis / Capra 13 4
271 2 1 24 Pisces 1 3
271 2 1 24 06 1 1
271 2 1 24 08 4 1
272 2 1 26 Bos taurus 22 1
273 2 1 27 Bos taurus 74 2
284 2 2 31 Bos taurus 452 7
284 2 2 31 Ovis / Capra 6 1
284 2 2 31 Sus domesticus 46 1
284 2 2 31 06; Canis familiaris? 2 1
284 2 2 31 08 2 1
286 2 2 31 Ovis / Capra 46 1
291 2 0 31 Equus caballus 1428 1
291 2 0 31 Felis catus 30 1
M41 2 1 24 Anas platyrhynchos 3 4
M41 2 1 24 Anser domesticus 16 10
M41 2 1 24 Anser domesticus? 0,5 1
M41 2 1 24 Aves 19 30
M41 2 1 24 Bos taurus 596 35
M41 2 1 24 Bos taurus? 4 1
M41 2 1 24 Cygnus olor? 2,8 1
M41 2 1 24 Gallus gallus domesticus 1 3
M41 2 1 24 Gastropoda 13 13
M41 2 1 24 Mytilus edulis 57 14
M41 2 1 24 Ovis aries / Capra hircus 94 34
M41 2 1 24 Ovis / Capra? 4 1
M41 2 1 24 Phasianus colchicus? 2 2
M41 2 1 24 Pisces 122 115
M41 2 1 24 Sus domesticus 175 31
M41 2 1 24 Sus domesticus? 12 2
M41 2 1 24 klein 3,3 1
M41 2 1 24 middelgroot 16 7
M41 2 1 24 groot 14 3
M41 2 1 24 ? 24 10
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Tabel 12.8 (vervolg): determinatielijst bot.
Vnr. Werkput Vlak Spoor Soort Gewicht (gram) N (aantal)
M42 2 1 24 Anas platyrhynchos 0,6 10
M42 2 1 24 Anas platyrhynchos? 2 6
M42 2 1 24 Anser domesticus 22 4
M42 2 1 24 Anser domesticus? 2 2
M42 2 1 24 Aves 1 3
M42 2 1 24 Bos taurus 489 22
M42 2 1 24 Cerastoderma 4 2
M42 2 1 24 Gallus gallus domesticus 7 4
M42 2 1 24 Mytilus edulis 5,1 1
M42 2 1 24 Mollusc indet. 3 2
M42 2 1 24 Ovis aries / Capra hircus 84 30
M42 2 1 24 Phasianus colchicus 5 2
M42 2 1 24 Pisces 30 18
M42 2 1 24 Pisces? 0 1
M42 2 1 24 Sus domesticus 231 37
M42 2 1 24 middelgroot 13 7
M42 2 1 24 groot 5,9 1
M42 2 1 24 ? 9 4
M43 2 1 24 Bos taurus 359 19
M43 2 1 24 Bos taurus? 6 1
M43 2 1 24 Gastropoda 4 6
M43 2 1 24 Lepus capensis 1 1
M43 2 1 24 Mytilus edulis 10 3
M43 2 1 24 Ovis / Capra 128 40
M43 2 1 24 Sus domesticus 8 2
M43 2 1 24 04 2 6
M43 2 1 24 06 34 15
M43 2 1 24 08 142 28
M43 2 1 24 ? 1 4
04= klein zoogdier; 06= middelgroot zoogdier en 08 = groot zoogdier.



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

283

14 BOTANISCH MATERIAAL

Henk van Haaster

14.1         Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn uit verschillende contexten monsters genomen. Drie
grondmonsters, M26, M33 en M34, zijn geselecteerd voor botanisch onderzoek en overgedragen aan
BIAX Consult.44 Het doel van het botanisch onderzoek was meer te weten te komen over de
activiteiten en voedingsgewoonten van de vroegere bewoners. Een overzicht van de geanalyseerde
monsters met hun contextgegevens wordt in tabel 14.1 gegeven.

Tabel 14.1: overzicht van de geanalyseerde monsters .
monster volume werkput spoor laag vlak sectie context datering
M26 10 L 1 53 2 3 3 mestkuil 1300-1500
M33 10 L 1 59 3 3 4 tonput 1300-1450
M34 10 L 1 58 2 3 4 tonput 1600-1800

Voor het macroresten-onderzoek zijn de monsters gezeefd over een set zeven met maaswijdten van
0.25, 0.5 en 2.0 mm. Voor de analyse is een opvallend-licht microscoop met vergrotingen tot 50 x
gebruikt. In monster M33 zijn twee coprolieten gevonden.45 Om aanvullende informatie over de
voedingsgewoonten te verkrijgen is besloten aan de coprolieten pollenonderzoek te verrichten. De
coproliet is chemisch behandeld volgens een standaardmethode.46 Voor het goed oplossen van het
gemineraliseerde materiaal is de coproliet vooraf gekookt in fosforzuur. Het pollenpreparaat is met een
doorvallend-licht microscoop met vergrotingen tot maximaal 700 x geanalyseerd.

De resultaten van het macrorestenonderzoek staan weergegeven in tabel 14.2 en de resultaten van
het pollenonderzoek in tabel 14.3.

                                               
44 Rapportage BIAX: Van Haaster 2005. De voornaamste bevindingen uit dit rapport zijn hier overgenomen.
45 Een coproliet is een door mineralisatieprocessen 'versteende' drol.
46 vgl. Fægri et al. 1989.
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Tabel 14.2: resultaten macrorestenonderzoek.
monsternummer 33 26 34
spoor 59 53 58
datering 1300-1450 1300-1500 1600-1800
Gebruiksplanten
Granen en dergelijke
Avena cf. sativa (v) + . . Haver?
Avena kaf, stro . ++ . Haver
Cerealia indet., zemelen +++ . . Granen
Fagopyrum esculentum . . +++ Boekweit
Panicum miliaceum, kaf + . . Pluimgierst
Secale cereale (m) + . . Rogge
Triticum aestivum, aarspilfragm. . + . Broodtarwe
Triticum dicoccon (v) . + . Emmertarwe
Triticum dicoccon, aartjesvorkjes . +++ . Emmertarwe
Fruit, zuidvruchten en noten
Ficus carica +++ . . Vijg
Fragaria vesca + . . Bosaardbei
Juglans regia . + . Walnoot
Malus domestica ++ . . Appel
Prunus avium/cerasus + . . Zoete kers/Zure kers
Punica granatum 1 . . Granaatappel
Pyrus communis + . + Peer
Pyrus communis, ‘bloembekertje’ + . . Peer
Ribes rubrum + . . Aalbes
Rubus fruticosus + . . Gewone braam
Rubus idaeus + . . Framboos
Vaccinium myrtillus + . . Blauwe bosbes
Vitis vinifera +++ . . Druif/Krent/Rozijn
Groenten en kruiden
Brassica nigra + . . Zwarte mosterd
Valerianella locusta + . . Gewone veldsla
Overige gebruiksplanten
Brassica rapa . + . Raapzaad
Cannabis sativa . . ++ Hennep
Linum usitatissimum . ++ . Vlas/Lijnzaad
Papaver somniferum ++ + . Maanzaad
Reseda luteola + . . Wouw
Sinapis arvensis, hauwfragmenten . + . Herik
Sinapis arvensis, kaf . ++ . Herik
Wilde planten
Onkruiden van voedselrijke akkers en tuinen
Cuscuta epilinum . + . Vlaswarkruid
Euphorbia helioscopia . . + Kroontjeskruid
Fallopia convolvulus ++ . . Zwaluwtong
Lolium remotum/temulentum (v) + . . Vlasdolik/Dolik
Persicaria maculosa . + . Perzikkruid
Solanum nigrum . + + Zwarte en Beklierde nachtschade
Sonchus asper . + . Gekroesde melkdistel
Stellaria media + + . Vogelmuur
Urtica urens + + . Kleine brandnetel
Onkruiden van matig voedselarme akkers
Agrostemma githago +++ + . Bolderik
Anthemis arvensis + . . Valse kamille
Arnoseris minima + . . Korensla
Centaurea cyanus +++ . . Korenbloem
Galeopsis speciosa/tetrahit ++ . . Dauwnetel/Gewone hennepnetel
Scleranthus annuus + . . Eenjarige hardbloem
Spergula arvensis + . . Gewone spurrie
Viola arvensis + . . Akkerviooltje
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Tabel 14.2 (vervolg) resultaten macrorestenonderzoe k..
monsternummer 33 26 34
spoor 59 53 58
datering 1300-1450 1300-1500 1600-1800
Tredplanten
Capsella bursa-pastoris + + . Gewoon herderstasje
Plantago major . ++ . Grote en Getande weegbree
Polygonum aviculare . + . Gewoon varkensgras
Planten van voedselrijke ruigten
Anthemis cotula + . . Stinkende kamille
Atriplex patula/prostrata + + + Uitstaande melde/Spiesmelde
Chenopodium album . + . Melganzenvoet
Chenopodium ficifolium . + . Stippelganzenvoet
Lapsana communis + . . Akkerkool
Persicaria lapathifolia + + + Beklierde duizendknoop
Planten van storingsmilieus
Alopecurus geniculatus . . + Geknikte vossenstaart
Hydrocotyle vulgaris . . + Gewone waternavel
Juncus articulatus + . . Zomprus
Rumex crispus type + ++ . Krulzuring
Pioniers van natte, stikstofrijke plaatsen
Bidens tripartita . + . Veerdelig tandzaad
Persicaria hydropiper + + . Waterpeper
Water- en oeverplanten
Carex acuta/elata + . . Scherpe zegge
Eleocharis palustris/uniglumis . + . Gewone waterbies/Slanke waterbies
Epilobium hirsutum + . . Harig wilgenroosje
Glyceria fluitans . + . Mannagras
Glyceria maxima + + . Liesgras
Mentha aquatica/arvensis . + . Watermunt/Akkermunt
Phalaris arundinacea . + . Rietgras
Ranunculus sect. Batrachium . + . Fijne waterranonkel
Schoenoplectus lacustris . + . Mattenbies
Stachys palustris . + . Moerasandoorn
Graslandplanten
Agrostis + . . Struisgras
Bromus hordeaceus/secalinus (v) + . . Zachte dravik/Dreps
Knautia arvensis + . . Beemdkroon
Poa . + . Beemdgras
Ranunculus acris/repens . . + Scherpe-/Kruipende boterbloem
Rumex acetosella ++ . . Schapenzuring
Heide- en veenplanten
Erica tetralix, takjes . . +++ Gewone dophei
Calluna vulgaris, takjes, bloemen . . ++ Struikhei
Sphagnum . + . Veenmos
Eriophorum, sklerenchym . + . Wollegras
Bomen
Alnus, knoppen . . + Els
Salix, vruchtkleppen + + . Wilg
Diversen
Cerastium cf. fontanum + . . Gewone en Glanzende hoornbloem?
Hypochaeris + . . Biggenkruid
Myosotis cf. arvensis + . . Vergeet-mij-nietje?
Dierlijke haren . + . Dierlijke haren
Eischaalfragmenten + + . Eischaalfragmenten

Tenzij anders vermeld zijn alle resten onverkoold.
Legenda: v  verkoold; m  gemineraliseerd; cf.  gelijkend op; fragm.  fragmenten; +  tientallen; ++  honderden;
+++  duizenden.
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Tabel 14.3: resultaten pollenonderzoek coprolieten.
monsternummer 33-1 33-2
M33 uit spoor 59, werkput (1300-1450)
Granen
Cerealia, zemelen +++  + graanzemelen
Cerealia type +++ +++ Graan type
Avena type  +  ++ Haver type
Hordeum type  +  + Gerst type
Secale cereale  -  + Rogge
Triticum type  ++ +++ Tarwe/Gerst type
Fruit
Vaccinium  +  - Bosbes
Groenten en kruiden
Anthriscus cerefolium  -  + Kervel
Pimpinella anisum  +  - Anijs
Vicia faba type  +  + Tuinboon type
Overige gebruiksplanten
Humulus lupulus  -  + Hop
Darmparasieten
Trichuris +++ - Zweepworm
Akkeronkruiden en ruderalen
Agrostemma githago  +  - Bolderik
Anthemis type  +  ++ Kamille type
Artemisia  -  + Alsem
Brassicaceae  +  ++ Kruisbloemenfamilie
Centaurea cyanus  +  ++ Korenbloem
Chenopodiaceae  -  + Ganzenvoetfamilie
Convolvulus arvensis type  +  + Akkerwinde type
Fallopia convolvulus type  -  + Zwaluwtong type
Orlaya grandiflora  +  - Straalscherm
Polygonum persicaria type  +  + Perzikkruid type
Rumex acetosa type  -  + Veldzuring type
Rumex acetosella  +  + Schapenzuring
Overige planten
Alnus  -  + Els
Apiaceae  +  - Schermbloemenfamilie
Asteraceae liguliflorae  +  + Composietenfamilie lintbloemig
Asteraceae tubuliflorae  +  + Composietenfamilie buisbloemig
Betula  -  + Berk
Centaurea nigra type  +  + Knoopkruid type
Corylus avellana  -  + Hazelaar
Equisetum  +  + Paardenstaart
Ericales  +  ++ Heideachtigen
Fabaceae  +  ++ Vlinderbloemenfamilie
Hedera helix  -  + Klimop
Myrica gale  -  + Gagel
Pinus  +  - Den
Poaceae  + +++ Grassenfamilie
Poaceae >40 µm  ++  ++ Grassenfamilie, korrels >40 µm
Quercus  -  + Eik
Ranunculus acris type  - +++ Boterbloem type
Rosaceae  +  + Rozenfamilie

Legenda: +  aanwezig; ++  veel; +++  zeer veel, -  afwezig.



             Rapport A03-338-K / Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem (standaardrapportage opgraving)

287

14.2         Macroresten en pollen uit 14e-eeuwse tonput (M33 uit spoor 59, werkput 1)

In dit monster zijn veel resten van voedingsmiddelen aangetroffen aan de hand waarvan we een
aardig beeld kunnen krijgen van de voedingsgewoonten van de vroegere gebruikers van de put, die
waarschijnlijk onderdeel heeft uitgemaakt van een latrine/ beerput.

Hoewel het aantal graankorrels (of fragmenten daarvan) dat in de tonput is aangetroffen klein is, blijkt
uit de enorme hoeveelheid zemelen die in het monster aanwezig is dat granen wel degelijk een
belangrijk aandeel in de voeding hadden. De zemelen kunnen helaas niet betrouwbaar worden
gedetermineerd, maar uit de onkruidanalyse en het pollenonderzoek blijkt dat rogge (tijdens de
Middeleeuwen in grote delen van ons land het belangrijkste graan) een groter aandeel in de voeding
had dan het aantal macroresten dat van deze granen in het monster is gevonden, doet vermoeden.
Ook tarwe is gegeten, maar van dit graan is alleen in een coproliet pollen aangetroffen, zodat we niet
weten hoe vaak dit luxe graan op het menu stond. Ook zijn macroresten van de granen haver en
(pluim)gierst aangetroffen.47 Opvallend is dat in de tonput geen resten (ook geen pollen) zijn gevonden
van boekweit, dat doorgaans wel wordt aangetroffen in laatmiddeleeuwse contexten met
consumptieafval.

In de tonput zijn bijzonder veel fruitresten aangetroffen. Het gaat om duizenden pitten van
druif/krent/rozijn, vijg, appel, framboos, braam, peer, aalbes, blauwe bosbes, aardbei, kers en zwarte
bes. Vooral appels, vijgen en druiven lijken populair te zijn geweest. Dat de vroegere bewoners
blijkbaar zoveel fruit aten, is opvallend omdat fruit destijds officieel als ongezond beschouwd werd. Bij
de middeleeuwse medicijnmeesters heerste namelijk het idee dat Deghene die ghesont bliven wylt en
sal ghemeynlijck niet veel fruyten noch wermoesen eten.48 Een bijzondere vondst is die van een
granaatappel; zaden van deze exclusieve mediterrane vrucht zijn nog niet eerder in Gorinchem
gevonden. Vondsten van granaatappelpitten in Nederland zijn relatief zeldzaam; van slechts negen
andere locaties zijn vondsten bekend.

Resten van groenten zijn minder vaak gevonden, maar dat komt omdat deze producten een relatief
slechte kans hebben om bewaard te blijven. Alleen resten van veldsla, kervel en paardenboon zijn
aangetroffen. Van specerijen of andere smaakmakers zijn behalve van zwarte mosterd en anijs geen
resten gevonden. Overige "gebruiksplanten" waar zaden van zijn aangetroffen zijn maanzaad en
wouw. Van maanzaad zijn vele honderden zaden in de tonput gevonden. De maanzaden werden
waarschijnlijk in de voeding of als geneesmiddel gebruikt. Wouw is een plant waarvan het blad en de
stengel een gele kleurstof leveren. Of de vondst van de zaden ook duidt op het gebruik door de
vroegere bewoners van wouw als verfplant kan niet met zekerheid worden gezegd. De cultuur van
wouw heeft namelijk ook tot verwildering geleid. De aangetroffen onkruiden zijn waarschijnlijk
afkomstig van akkers en/of tuinen.

In één van beide coprolieten zijn zeer veel eieren van de zweepworm aangetroffen. De zweepworm is
een darmparasiet die bij mensen kan voorkomen. Zelden zijn zoveel resten van darmparasieten
aangetroffen als in de hier onderzochte coproliet.

Het botanisch materiaal wijst niet op een hoge sociale status van de laatmiddeleeuwse bewoners. De
enige vondst die op een zekere welstand kan wijzen is de pit van granaatappel. De elders in
Gorinchem aangetroffen exclusieve rijst, peperkorrels, komkommer, kokosnoot, paradijskorrel,
kruidnagel en kolokwint ontbreken in de monsters van de Groenmarkt.49 Ook soorten die elders in ons
land in rijke contexten zijn gevonden zoals sinaasappel, kappers, gele kornoelje, pompoen, dadel of
olijf ontbraken blijkbaar op de menukaart van de bewoners.

                                               
47 Wat de aanwezigheid van pluimgierst in de tonput te betekenen heeft, is niet helemaal zeker. Pluimgierst was
in de prehistorie een belangrijk cultuurgewas, maar werd daarna tot de 16e/17e eeuw niet meer zoveel gegeten.
Haver werd vooral als voeding voor dieren gebruikt.
48 Baudet 1904, 103.
49 Van Haaster en Cavallo 1997; Van Haaster en Hänninen 1998; Van Haaster 2003. Noot redactie: voor een 14e-
eeuwse context zouden deze ook uiterst bijzonder zijn. Deze elders in Gorinchem aangetroffen luxere botanische
vondsten komen uit latere contexten.
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14.3         Macroresten uit een 14e-15e-eeuwse mestkuil (M26 uit spoor 53, wp 1)

De verwachting was dat de analyse van het uit een kuil (spoor 53 uit wp 1) afkomstige monster M26
informatie zou opleveren over de voedingsgewoonten van de voormalige gebruikers, maar het
monster bleek een verrassende samenstelling te hebben. Het grootste deel van het monster bleek
namelijk te bestaan uit dorsafval van granen (haver, emmertarwe, broodtarwe). Behalve de resten van
graan, zijn in het onderzochte monster geen resten van andere voedingsmiddelen gevonden. Wel zijn
nog enige honderden zaden van vlas en maanzaad aangetroffen, evenals resten van herik. In het
monster waren ook dierlijke haren aanwezig: we hebben ongetwijfeld te maken met dierlijke mest die
om welke reden dan ook in de kuil is terechtgekomen.

Waarschijnlijk werden zoogdieren op het terrein gehouden of tijdelijk gestald. Om wat voor dieren het
gaat kan niet worden achterhaald. De haren die zich in de mest bevonden, waren te slecht bewaard
gebleven om een betrouwbare determinatie mogelijk te maken. Gezien het feit dat in de monsters
nogal wat resten van haver zijn gevonden, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ter plaatse
paarden werden gehouden. De dieren werden behalve met haver ook met stro en ander dorsafval
gevoed. Opvallend was de grote hoeveelheid dorsafval van herik die blijkbaar als veevoedsel werd
gebruikt. De vele zaden van vlas kunnen van lijnkoeken afkomstig zijn. Iets dergelijks geldt voor het
maanzaad. Een andere mogelijkheid is dat de dieren het lijnzaad en maanzaad toegediend kregen als
geneesmiddel tegen een of andere kwaal.

14.4         Macroresten uit een 17e-18e-eeuwse tonput (M34 uit spoor 58, wp 1)

In werkput 1 is een tonput (spoor 58) aangetroffen met een vulling die voornamelijk uit bouwpuin
bestond, maar waarvan het onderste laagje een sterk humeus karakter had. Uit dit laagje is monster
M34 geanalyseerd op botanische macroresten. Het monster bleek voornamelijk te bestaan uit resten
van heide(takjes), naast kafresten van boekweit en hennepzaden. In dit materiaal zijn geen
aanwijzingen gevonden voor dierlijke mest; althans niet van zoogdieren. Als de heideresten en de
boekweit gebruikt waren als stalstrooisel of in de voeding van dieren een rol hadden gespeeld, hadden
we dierlijke haren in het monster verwacht. Ook ontbreken andere kenmerken van dierlijke mest, zoals
scherp afgesneden plantendelen (als gevolg van kauwen). Het blijft hiermee onduidelijk wat het
materiaal in de kuil te betekenen heeft. De heidetakjes kunnen de resten van bezems zijn. Misschien
hebben ze gediend ter isolatie of bescherming van kwetsbaar materiaal. Een aanwijzing hiervoor
wordt geleverd door de aanwezigheid van grote hoeveelheden boekweitdoppen die vroeger voor dit
doel werden gebuikt. Maar met deze verklaring blijft raadselachtig wat de vele hennepzaden in het
monster te betekenen hebben. Zowel boekweit en hennep werden destijds echter als vogelvoer
(pluimvee) gebruikt. Een andere mogelijkheid is dus dat de vroegere bewoners van het terrein duiven,
hoenders of andere vogels hielden.
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15 SYNTHESE

Marcel de Koning

In dit hoofdstuk worden de resultaten van voorgaande deelonderzoeken samengevoegd en
chronologisch weergegeven aan de hand van faseringskaarten (afbeelding 15.1-15.4) en
geïntegreerde opgravingsgegevens. Hiermee wordt een ontwikkelingsgeschiedenis van de
onderzoekslocatie geschetst. Het deelrapport van sporen en structuren is als leidraad gebruikt voor de
presentatie van de onderzoeksgegevens. De resultaten van dit onderzoek zijn aangevuld met
historische gegevens en de resultaten en conclusies van de deelrapporten van de verschillende
specialisten. In de lopende tekst worden de onderzoeksvragen (zie hoofdstuk 4.1) cursief aangeduid
en zoveel als mogelijk beantwoord.

De totale hoeveelheid aan onderzochte gegevens heeft inzicht verschaft in de functie van het terrein,
de gebouwen, de economische activiteiten en de welvaart van de bewoners. De sporen en structuren
die niet gerelateerd kunnen worden aan een fase zijn in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.
Voor het complete overzicht van alle sporen en alle vondsten, ook die niet gekoppeld kunnen worden
aan een fase, wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en de bijlagen. Per fase wordt aan de hand van de
opgravingsgegevens invulling gegeven aan de aard, functie en samenhang van de sporen en
structuren op de onderzoekslocatie. Het eerste vroeg-stedelijke gebruik (met spaarzame bebouwing)
is zo goed als mogelijk op basis van het aardewerk gedateerd in het 1e kwart van de 14e eeuw. Hierbij
was enige overlapping met de volgende fasen niet te vermijden. De resten van stedelijke bewoning
vanaf de tweede kwart van de 14e eeuw zijn omgezet drie fasen. Het spreekt voor zich dat de
aangebrachte fasering een kunstmatig karakter heeft, in werkelijkheid is sprake van een continue
ontwikkeling. Met behulp van de gegevens die het veldonderzoek heeft opgeleverd, kunnen de in het
Programma van Eisen gestelde onderzoeksvragen merendeels worden beantwoord.

Gezien de hoge archeologische verwachting, die o.a. uit het vooronderzoek blijkt, en de te verwachten
hoge onderzoekskosten, is door de opdrachtgever, in overleg met de gemeentelijke archeoloog van
Gorinchem, reeds voorafgaand aan het definitief archeologisch onderzoek een verandering van het
bouwplan doorgevoerd. In plaats van de oorspronkelijk voorgestelde 70 betonnen funderingspalen zijn
60 palen voor de nieuwbouw geslagen. Verder is het oorspronkelijke plan om in de achterliggende tuin
een tot 4 m ingegraven fietsenkelder aan te leggen geschrapt. Door deze aanpassing aan de
oorspronkelijke bouwplannen is minder schade aan de archeologische vondstlagen toegebracht dan
oorspronkelijk verwacht werd. Er is dan ook minder opgegraven dan in eerste instantie beoogd werd.
De resultaten van het veldonderzoek overtroffen desalniettemin de verwachtingen. Het archeologisch
bedrijf en de auteur moesten veel onbetaalde uren besteden aan het uitwerken van de grote
hoeveelheid aan gegevens en het opstellen van de rapportage.

De onderzoeksvraag betreffende de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats kan goed
beantwoord worden. De conserveringstoestand van de vindplaats is zeer goed te noemen. Naast de
gebruikelijke anorganische materialen, zoals keramiek en metaal, waarvan de omvang ook de
verwachtingen overtrof, zijn veel organische materialen, zoals (bewerkt) bot, hout, grote hoeveelheden
leer, zelfs linnen weefsel en botanische resten uitstekend bewaard gebleven. De gaafheid van de
vindplaats is over het algemeen vrij goed te noemen. De diepere sporen, bewonings- en
ophogingslagen, houten wanden en palen uit de 14e eeuw en de dieper ingegraven putten bleken nog
bewaard. De 14e-16e-eeuwse steenbouwfasen waren deels nog reconstrueerbaar, ondanks het feit dat
heipalen van de gesloopte bebouwing door de archeologische resten heen waren geslagen. De
heipalen hebben weliswaar schade aangericht, maar dit is beperkt gebleven tot plaatselijke
beschadigingen. Vloerniveau’s uit de 14e-15e eeuw en muurwerk en vloeren uit de 16e/17e eeuw en
latere perioden waren echter wel grotendeels opgeruimd door activiteiten in later tijd, zoals door de
bebouwing van het verzorgingshuis en de sloopwerkzaamheden daarvan.
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Uit de historische bronnen was bekend dat zich een gasthuis bevond tussen de Gasthuisstraat en de
Groenmarkt. Het gasthuisterrein strekte zich verder uit naar het noorden (tot aan de Gasthuisstraat)
en aan weerszijden van de Gasthuissteeg, die direct ten westen van de onderzoekslocatie ligt. De
stichting van het Gasthuys van Sint Kathrijnen zou omstreeks het jaar 1300 te dateren zijn. Volgens
een niet verifieerbare bron zou het gasthuis gesticht zijn door één van de heren van Arkel. De eerste
betrouwbare berichten over het bestaan van een gasthuis dagtekenen echter pas van 1331. Tussen
de Gasthuisstraat in het noorden en het kerkhof aan de zuidzijde (de Groenmarkt/ de zuidelijke
begrenzing van de onderzoekslocatie) had het gasthuis een complex gebouwen in eigendom. Hiertoe
behoorden het gebouw dat diende voor de verpleging van de zieken, de kapel, enige huizen en een
paar kleine woninkjes, maar ook maakten er deel van uit een boerderij met kippenhok, een bleekveld
en voorts de Beyaard, het gebouw waar de behoeftige medemens onderdak kon krijgen. Het gasthuis
nam immers ook de armenzorg op zich. Later was het de plaats waar arme vreemdelingen konden
worden opgenomen. In 1598 werd het Gasthuis naar de Haarstraat verplaatst. De oude gebouwen en
de bijbehorende kapel aan de Gasthuisstraat (direct ten noorden van de onderzoekslocatie), waarvan
nog aanzienlijke 15e-eeuwse resten bovengronds bewaard gebleven zijn, werden tot woningen
verbouwd. De latere bebouwing aan de Groenmarkt had een (redelijk) voornaam karakter. Het grote
dubbele pand Groenmarkt 8, het statige herenhuis, is ontstaan door samentrekking van drie
gebouwen. In 1865 werd het Oude Vrouwenhuis gevestigd in het herenhuis dat toebehoorde aan oud-
burgemeester Verbrugge. In 1978 vond sloop en nieuwbouw (op heipalen) plaats. De bebouwing
naast het pand Groenmarkt 8 werd gesloopt, evenals de bebouwing ten noorden van het herenhuis.
Het rechtergedeelte van het herenhuis is samengesteld uit een in het midden van de 16e eeuw tot
stand gekomen dwarshuisje (kap gedateerd omstreeks 1560). Het nu nog daar achtergelegen 17e-
eeuwse gedeelte bevat de regentenkamer van het Oude Vrouwenhuis.
Nu 25 jaar later werd de nieuwbouw van het verzorgingshuis weer gesloopt om plaats te maken voor
appartementen en het kantoor van woningbouwvereniging Palissade, waarin de historische
bebouwing op smaakvolle wijze is geïntegreerd. Nog uit te voeren diepgaand archiefonderzoek naar
het gasthuis en de latere bewoningsgeschiedenis zal nog vele interessante gegevens aan het licht
brengen. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat in dit deel van Gorinchem een zeer
waardevol bodemarchief aanwezig is, waarvan de betekenis in de toekomst pas goed doorgrond kan
worden na diepgaand archiefonderzoek en nieuw archeologisch onderzoek in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie.

Het archeologisch onderzoek ter plaatse van de nieuwbouw kende grote beperkingen. Zonder
damwand was het niet mogelijk om grote diepe opgravingsputten aan te leggen. De historische
belendende bebouwing was weliswaar gestut, maar het openleggen van grote diepe vlakken en het
onttrekken van grondwater was onverantwoord. Daarom werd daar ook van afgezien. Voor de
nieuwbouw werd ook geen diepe bouwput ontgraven. Er zijn enkel nieuwe funderingspalen geslagen
in de bouwput die tot circa 1m –mv ontgraven is. De binnenplaats, die van oorsprong aanwezig is,
werd niet bebouwd. Vanwege de belendende bebouwing was het oppervlak van werkput 2 veel kleiner
dan het oppervlak van de nieuwbouw. Door de aanwezigheid van een groot aantal heipalen van de
gesloopte bebouwing uit 1978 was het sowieso onmogelijk om grote vlakken aan te leggen. Hierdoor
was het onderlinge verband tussen sporen op verschillende archeologische niveaus en in de
verschillende secties vaak moeilijk te leggen. Bovendien werden geen vloerniveaus binnen de
bebouwing ontdekt. In de twee werkputten moest in verschillende secties getrapt gegraven worden,
waardoor op het diepste archeologische niveau slechts een beperkt oppervlak overbleef waar, in
verband met reëel instortingsgevaar, snel gewerkt moest worden.
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De onderzoeksvragen of op het terrein (post)middeleeuwse (of oudere) grondsporen of constructies
aanwezig zijn en zo ja, wat hun aard, omvang, diepte en datering/ fasering is en in hoeveel niveaus
grondsporen aanwezig zijn en wat de verticale spreiding van de bewoningsresten is, worden
uiteengezet in onderstaande alinea’s. Beide werkputten zijn opgegraven in drie vlakken. In totaal zijn
230 sporen aangetroffen in vlakken, coupes en profielen. In werkput 1 bevonden de archeologische
lagen zich tussen 1,55 m +NAP en 2,16 m –NAP; in werkput 2 tussen 1,30 m +NAP en 1,63 m –NAP.
De oudste sporen die zijn aangetroffen, gaan terug tot in het begin van de 14e eeuw. De natuurlijke
bodem bestaat uit kleilagen (top op ca. 1,4 m –NAP), waarop zich een pakket van ophogingslagen
bevond, dat bestond uit schone klei. Onderzoek elders in de stad toont aan dat ook schone
kleipakketten werden opgebracht voorafgaand aan de bewoning. Een groot aantal paaltjes in de
onderste kleilagen duidt erop dat deze kleipakketten inderdaad opgebracht zijn. Boven de schone
kleilagen bevonden zich weer ophogingslagen, deze keer met veel vondstmateriaal (afval). Hierin
bevonden zich sporen, greppels, palen, wanden, kuilen, putten, funderingen en uitbraaksleuven.
Doordat het niveau waarin de sporen zijn ingegraven slechts beperkt zichtbaar was —het was
onmogelijk om grote vlakken aan te leggen— kent de aangebrachte fasering de nodige beperkingen.
Hoewel de aangebrachte fasering een kunstmatig karakter heeft —de aardewerkdateringen van de
sporen zijn niet al te scherp en soms zelfs niet eenduidig— is wel een duidelijke fasering aan de hand
van de stratigrafie en oversnijdingen af te leiden.

De oudste sporen uit de 1e gebruiksfase (1e kwart van de 14e eeuw) die op de opgraving gevonden
zijn, betreffen in het noorden van werkput 1 een oost-westlopende greppel) (spoor 48) met een cluster
van palen. Eén paal (vondstnummer 8) is geschikt voor een dendrochronologische datering.
Aangezien het budget niet toereikend was, moest hiervan worden afgezien. Gezien het grote belang
wordt aanbevolen deze later alsnog uit te voeren. De paal zal een exactere datering opleveren (dan
de aardewerkdateringen) van het oudste gebruik van de locatie. Ten noorden van deze greppel
bevond zich nog een smalle (stand?)greppel (spoor 37) met enkele palen. Deze sporen maakten
mogelijk onderdeel uit van een gebouw. Dit kon helaas niet verder onderzocht worden, vanwege de
begrenzing van de werkput en de belendende bebouwing.

In werkput 2 zijn op het onderste niveau twee oost-westlopende greppels (spoor 14 en 34 en 31) met
paaltjes aangetroffen. Deze oudste sporen lijken, getuige o.a. een steengoedkan uit Siegburg, type
s2-kan-(54), uit het begin van de 14e eeuw te dateren. Opvallend in spoor 31 was de vondst van een
complete onderkaak van een paard die als priksleetje gediend heeft. Spoor 34 kan in de (1e helft van
de) 14e eeuw geplaatst worden op basis van het steengoed (o.a. Siegburg met leemengobe, ca. 14B-
15A); het grijsbakkende aardewerk (o.a. kan? met standvinnen; ca. 14; g-kom-(10), 14A; g-pot-(2), 14-
15A; g-kom-10, ca. 14A) en het roodbakkende aardewerk (o.a. r-dov-nieuw type?; ca. 14-15A). In de
greppel zijn 45 lederfragmenten, te weten fragmenten van 6 schoenen, twee riemfragmenten, een
zwaardschede en een stukje afsnijdsel aangetroffen. Verder is de vondst van twee houten schalen uit
de greppel opvallend.
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Afbeelding 15.1: sporenoverzicht fase 1 (schaal 1:200).
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Opvallend is dat de oudste greppels een totaal andere oriëntatie hebben dan de greppels en
gebouwen uit de latere fasen. Wellicht heeft het terrein eerst een andere functie gehad (bijvoorbeeld
akker- en weidegronden), voordat het in het begin van de 14e eeuw (her)ingericht werd. Het begin van
de 14e eeuw komt overeen met de periode waarin in Gorinchem, net als in andere jongere steden,
volop activiteiten aanvingen. Vaak nam de adel het initiatief voor een stadsstichting of voor de aanleg
van nieuwe wijken met een rechthoekig stratenpatroon, pleinen/ markten en niet te vergeten terreinen
voor religieuze instellingen. De stadstopografie van Gorinchem met rechte straten, een kerk op een
groot marktplein en een zorginstelling past goed in dit beeld. In andere steden uit die tijd waren grote
open delen vaak ook nog in handen van de adel, die deze later vaak aan geestelijke instellingen
overdroegen. Door de opgraving is duidelijk geworden dat er in de eerste eeuwen van het bestaan van
Gorinchem een ander gebruik van de ruimte binnen de stad is als later. Tijdens eerder onderzoek
(Krijtstraat) zijn er aanwijzingen gevonden voor open erven rondom geïsoleerde bebouwing met een
sterk agrarisch karakter. Ook op het terrein aan de Groenmarkt lijkt een soortgelijke ontwikkeling
plaats gevonden te hebben. Anders dan bij de opgraving aan de Krijtstraat, waar de bebouwing op of
naast het Hof van de heren van Arkel al in de 2e helft van de 13e eeuw aanvangt, is aan de
Groenmarkt sprake van een relatief late aanvang van de bewoning. De eerste bewoningsfase uit het
1e kwart van de 14e eeuw heeft een open agrarisch karakter, zij het met enkele opvallende vondsten.
De tweede bewoningsfase uit het 2e kwart van de 14e eeuw heeft eveneens een agrarisch open
karakter, al hebben er meer activiteiten plaatsgevonden en zijn er vanaf deze fase resten van
bebouwing teruggevonden. Vanaf de derde bewoningsfase in de 2e helft van de 14e en 15e eeuw
raakte het terrein meer bebouwd en werd de ruimte intensief gebruikt.

Uit de 2e bewoningsfase (ca. 2e kwart van de 14e eeuw) van het terrein dateert een langgerekte
greppel in werkput 1 (spoor 50, 51, 54, en 73) die de gehele werkput van noord naar zuid doorsneed
en haaks stond op de oudere greppels. In de greppel (spoor 50) is een onbekend type schepbeker
(=s2-spb-nieuw type; Langerwehe; ca. 14-15A) gevonden, die laat zien dat een deel van de greppel
mogelijk nog later in gebruik was. In het zuidelijke deel van het westprofiel van werkput 1 (sectie 5 en
4) werd, parallel aan de greppel, een houten wand met een lengte van 2,8 m en een hoogte van nog
zo’n 60 cm gedocumenteerd (spoor 5p-8p). Deze wand bevond zich recht onder de bakstenen
fundering (spoor 28), uit fase 3, die waarschijnlijk in aanleg dateert uit de 14e eeuw. Deze positie
maakt het aannemelijk dat het de houten palen en vlechtwerk van de zijwand van een houten gebouw
betrof. Dit moet de oostwand zijn van een gebouw, omdat ten oosten van de wand zich in deze fase
de greppel bevond. In het verlengde van de wand ten noorden daarvan bevond zich een rij palen
(spoor 66p), die mogelijk een erfscheiding vormden. Verder kan een kuil (spoor 53 werkput 1) met
mestvulling aan deze fase (14e eeuw) worden toegeschreven. Het spoor werd doorsneden door de
insteek (spoor 56) van een beerput (spoor 8) uit fase 3. In de kuil (spoor 53) zaten o.a. de volgende
aardewerk-fragmenten: steengoed s1 (14A), s2- o.a. Langerwehe-rand met radstempel visgraatmotief
(ca. 14A); grijsbakkend aardewerk (ca. 14-15A); roodbakkend aardewerk o.a. bodemfragment grape
met spatelindruk boven pootje (ca. 14b-d) en een fragment ‘hoogversierd’ aardewerk of ‘Weiche Ware’
(donkergroen gespikkeld loodglazuur (ca. 14). De verwachting was dat de analyse van het uit de
mestkuil afkomstige monster (M26) informatie zou opleveren over de voedingsgewoonten van de
voormalige gebruikers, maar het monster bleek een verrassende samenstelling te hebben. Het
grootste deel van het monster bleek namelijk te bestaan uit dorsafval van granen (haver, emmertarwe,
broodtarwe). Behalve de resten van graan, zijn in het onderzochte monster geen resten van andere
voedingsmiddelen gevonden. Wel zijn nog enige honderden zaden van vlas en maanzaad
aangetroffen, evenals resten van herik. In het monster waren ook dierlijke haren aanwezig. Gezien het
feit dat in de monsters nogal wat resten van haver zijn gevonden, ligt het voor de hand te
veronderstellen dat ter plaatse paarden werden gehouden. Opvallend was de grote hoeveelheid
dorsafval van herik die blijkbaar als veevoeder werd gebruikt. De vele zaden van vlas kunnen van
lijnkoeken afkomstig zijn. Iets dergelijks geldt voor het maanzaad. Mogelijk dienden de koeken als
geneesmiddel tegen een of andere kwaal. In werkput 1 werd in sectie 4 vlak 2 binnen de latere
fundering (spoor 28-29 van de bakstenen woning uit fase 3) een kuil (spoor 43) gevonden, die deels
met mest gevuld was. Het grijsbakkend aardewerk (o.a. g-kom-?; g-bak-? met holle steel; g-kan-? met
brede schouders en smalle basis; ca. 14A-15A) en het steengoed (s1- ca. 14(A) plaatsen het spoor in
de 1e helft van de 14e eeuw. Een losse vondst uit werkput 1 betreft een benen plaatje met een
bewerking van rijen gaten op regelmatige afstanden. De gaten worden omlijnd door diep uitgesneden
dubbele lijnen. Het benen plaatje was mogelijk onderdeel van een bordspel of diende ter versiering
van bijvoorbeeld een kistje.
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Afbeelding 15.2: sporenoverzicht fase 2 (schaal 1:200).
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In werkput 2 lag, bovenop de oost-west georiënteerde greppel uit fase 1, een noord-zuid lopende rij
palen en paaltjes (spoor 1, 2, 3 en 5). Deze vormden waarschijnlijk de staanders van een houten
gebouw. Tussen deze (dakdragende) wandpalen zijn resten van de vlechtwerkwand aangetroffen. De
totale gedocumenteerde lengte van deze structuur bedroeg 5,9 m. De noord-zuid palenrij/ wand sloot
aan op de oost-west georiënteerde vlechtwerkwand (spoor 27). Wellicht was dit de achterwand van
het gebouw of betreft het een erfscheiding of een wand van een ander gebouw. Opvallend is dat de
wand zich bevond ter plaatse van de latere perceelscheiding, zoals duidelijk zichtbaar op de
kadastrale kaart van 1821 en de situatie op de kaart van Blaeu uit 1621. Het gebouw in werkput 2
stond waarschijnlijk met zijn korte gevel aan de Groenmarkt. Vanaf de oost-west lopende
(achter)wand, die niet toevallig op dezelfde hoogte ligt als de achtergevel van het oude monumentale
pand Groenmarkt 8, tot aan de straat, is een lengte van zo’n 10 meter beschikbaar. Dit is een
reguliere lengte van een huis. De huizen waren zo’n 6 tot 8 meter breed en 10 tot 12 meter lang. Of
het hier wel een huis betreft is toch onzeker. Vloerniveaus of een haard werden niet teruggevonden.
Aan de Krijtsstraat is een klein gebouw met afmetingen van minimaal 6,5 m bij 3,5 m opgegraven, dat
als werkplaats geïnterpreteerd wordt.

De vraag wat de oriëntatie was van de bebouwing en of het mogelijk uitspraken te doen over de
ruimtelijke indeling van het perceel kan redelijk goed beantwoord worden. In de 2e bewoningsfase
omstreeks het 2e kwart van de 14e eeuw wijzigde de oriëntatie van de bebouwing en indeling van het
perceel en sloot aan op de situatie zoals die van 16e-19e eeuwse kaarten bekend is. In de 3e

bewoningsfase wordt dit beeld duidelijker. Uit de opgraving blijkt ook een duidelijk verschil tussen het
binnenterrein en de bebouwing aan de straatzijde (diachrone ontwikkelingen). Helaas is het
achterterrein van de bebouwing in werkput 2 niet onderzocht. Het achterterrein van Groenmarkt 8, ter
plaatse van werkput 1, was in de 2e bewoningsfase nog grotendeels onbebouwd en gebruikt voor
greppels, mest- en afvalkuilen. In de 3e bewoningsfase, die hieronder uitgebreider besproken wordt, is
de houten bebouwing vervangen door bakstenen exemplaren en raakte dit deel van het binnenterrein
bebouwd.

De laag (spoor 24 wp 2) waarin de palen waren geslagen bleek een wel zeer bijzonder spoor te zijn.
Het aardewerkcomplex dat in de 14e eeuw geplaatst wordt bevat ca. 25% steengoed , 50%
grijsbakkende en 25% roodbakkende scherven o.a.: steengoed s1- (ca. 14), grijsbakkend aardewerk
g-pot-7 (14A), roodbakkend aardewerk r- (ca. 14), een brokje huttenleem en slakmateriaal. Het meest
opvallend is dat bijna alle metaalvondsten van de opgraving, 126 van 146 objecten, uit dit spoor
afkomstig zijn. De metaalgroep bevatte o.a. een zogeheten buste-insigne, een pelgrimsinsigne van St.
Ontcommer of Wilgefortis, een fraaie Christusfiguur, een sierbroche met een imitatie parelrand en
glasparel, een schaar, twee kaarsenhouders en gespen.

In de ophogingslaag (spoor 24) is verder een visbotje met zigzaginkepingen aan twee kanten
aangetroffen. De functie ervan is niet duidelijk. De botverhouding tussen de dieren in spoor 24
bedraagt rund 30,6%, schaap/geit 42,0%, varken 27,5%. De laag bevatte ook een hoog percentage
vogels, vissen en schelpen. Het botassemblage wijkt af van andere complexen in West-Nederland en
is vergelijkbaar met de later te bespreken sporen 10 en 11.

De meest bijzondere vondst van de opgraving was de vondst van 63 metalen en benen schrijfstiften
(stili). Deze zijn alle afkomstig uit (de gezeefde big bags met materiaal uit) de 14e-eeuwse
ophogingslaag (spoor 24; monsternummers M41, M42 en M43). Het grote aantal en het
geconcentreerd voorkomen duiden er op dat de schrijfstiften opzettelijk in de grond verborgen/
gedeponeerd zijn. Zoveel schrijfstiften bij elkaar werden nog niet eerder in Nederland gevonden, ook
niet bij de opgraving bij de Latijnse school aan de nabijgelegen Krijtstraat. Daar werden 15 stiften
gevonden die in verband worden gebracht met de Grote School (in gebruik vanaf circa 1400).

Verder werden in de laag 87 leerfragmenten gevonden, waaronder een riemfragment, zes
schoenfragmenten, twee rijkelijk gedecoreerde stukken leer, waaronder twee zwaard- en drie
messcheden, en maar liefst 5 tripbladen, maar ook veel afsnijdsels. Deze laatste duiden wellicht op
leerbewerking. Elementen die een aanduiding kunnen geven over de welstand van de dragers van de
middeleeuwse schoenen zijn de slijtage/herstellingen, de hoogte van de schoenen, het aantal trippen
dat voorkomt en de versiering. Op de opgraving werden geen herstelde zolen teruggevonden. Slechts
twee zoolfragmenten waren versneden. 52 fragmenten bovenleer waren versneden, maar dit was
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waarschijnlijk enkel om de schoen aan de voet aan te passen. Op 5 bovenleerfragmenten werden
herstellingen vastgesteld; er konden evenwel geen fragmenten gevonden worden waaraan te zien
was dat ze vroeger al tot een ander voorwerp behoord hadden. Dit wijst er op dat schoenen toch
eerder vervangen werden door een nieuw paar dan dat ze opgelapt werden, dus dat de dragers ervan
voldoende bemiddeld waren om zich geregeld een nieuw paar schoenen aan te schaffen. Gemiddeld
komt slechts één houttrip voor op 30 schoenen en één ledertrip op 100 of 200 schoenen. Dit ligt in het
leder-vondstenensemble van de Groenmarkt wel anders: er zijn 45 schoenen geteld, maar er komen
12 houttrippen voor! Verder kan ook de versiering aangetroffen op schoenen, trippen en andere
voorwerpen een aanduiding van welstand geven. Hoewel de schoenen niet versierd zijn, zijn wel
opvallend veel versierde tripbladen en versierde mesheften bij de opgraving gevonden. Op grond van
de gevonden materiële cultuur is het dus mogelijk om uitspraken te doen over de welstand en
leefomstandigheden van de gebruikers/ bewoners van het terrein in het verleden. De botanisch resten
uit deze periode zijn weinig informatief over de welstand. De leervondsten en de zoölogische resten
duiden, evenals het aardewerkassemblage, op een zekere welstand. De metaalvondsten, met name
de stili, duiden op een bijzondere (woon)situatie, gebruik of activiteiten. De vondsten vertonen veel
overeenkomsten met die van de opgraving aan de Krijtsstraat, waar resten van een adellijk hof en van
een school (vanaf 1400) zijn opgegraven. De vondsten en sporen van de Groenmarkt zijn toe te
wijzen aan de periode dat het gebied onderdeel was van het gasthuiscomplex. Het vondstmateriaal
wekt de indruk dat de bewoners van het gasthuis en/ of de gebruikers van het terrein zeker niet
onbemiddeld waren en toegang hadden tot luxe goederen. Religieuze instellingen hadden via hun
uitgebreide netwerk vaak toegang tot bijzondere en luxe goederen en levensmiddelen.

Wellicht is het niet zo vreemd om te veronderstellen dat in de 14e eeuw ook anderen dan de bewoners
van het gasthuis gebruikmaakten van het terrein. Mogelijk was er, gezien de uitzonderlijke vondst van
de 63 stili, hier in (het begin van) de 14e eeuw een school gevestigd. Onderwijs in die tijd was
voorbehouden aan adel en geestelijken. De rest van het gebied was wellicht nog onderdeel van het
agrarisch domein van de heren van Arkel, een belangrijk adellijke geslacht, dat een grote rol zal
hebben gespeeld in de stichting en vorming van het oudste Gorinchem. De vele metaalslakken, het
bovengenoemde paardenvoer —het houden van meerdere paarden was alleen mogelijk voor de
adel— en andere vondsten, zoals een pijlpunt en diverse mes- en zwaardschedes die nu niet bepaald
binnen de context van een gasthuis horen, kunnen hiervoor een aanwijzing zijn. De pijlpunt kan nog
met opgebrachte grond van elders afkomstig zijn. Dit zou eventueel ook nog het geval kunnen zijn met
de leervondsten, alhoewel dit minder waarschijnlijk is. Voor de 63 stili lijkt dit allerminst waarschijnlijk.
Ook de botanische resten wijzen op bijzondere activiteiten ter plekke. Volgens een niet verifieerbare
bron zou het gasthuis, dat voor het eerst vermeld is in 1331, gesticht zijn door één van de heren van
Arkel. Opvallend is wel dat in de overige vondstcategorieën zoals leer, aardewerk en bot geen
duidelijk breuk in de welvarendheid van de bewoners c.q. het gebruik van het terrein zichtbaar is,
zowel met de voorgaande periode al met de 3e bewoningsfase. Dit laatste hoeft geen bezwaar te zijn,
indien we er vanuit gaan dat de gasthuisbewoners (in eerste instantie) ook bemiddeld waren. Wellicht
was er nog een nauwe band met de Van Arkels en waren de functies en het gebruik van dit deel van
de stad niet zo duidelijk gescheiden als in later tijd.
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De 3e bewoningsfase (2e helft 14e-15e eeuw) wordt wederom gekenmerkt door ophogingslagen.
Opvallend in deze fase is dat de houten bebouwing plaatsmaakt voor bakstenen opvolgers. Verder
kunnen aan deze fase een groot aantal afvalkuilen en twee tonputten (waterputten/ afvalputten) en
een beerton worden toegewezen. In het noord-zuidprofiel van werkput 1 (sectie 1) is zichtbaar dat de
ophogingslagen uit fase 2 werden doorsneden in verband met de aanleg van een fundering (spoor
71p), welke later grotendeels is uitgebroken (spoor 30p-33p en 40p). Deze fundering (spoor 71p/ 42p)
is een muurfragment uit vermoedelijk de 14e/15e-eeuw. De muur is noord-zuid georiënteerd en het
formaat van de bakstenen is 28x14x7 cm. Tot deze 3e bewoningsfase behoren waarschijnlijk ook de
antropogene pakketten (spoor 2p, 3p, 5p en 27p), die in later tijd vergraven zijn (door spoor 26p).

In vlak 1 van werkput 1 was duidelijk zichtbaar dat het 14e-eeuwse vlak doorsneden werd door een
vijftal grote kuilen (spoor 11, 19, 21, 22 en 23) en een aantal kleinere ingravingen. Het meest
opvallend van deze sporen was een diepe onregelmatige ovale kuil (spoor 11). De lengte was 2,4 m;
de breedte 1,9 m. De kuil was minimaal 1,0 m diep, en is opgevuld met verschillende mestpakketen
en humeuze lagen. De kuil wordt op basis van het aardewerk gedateerd van de tweede helft 14e tot en
met de 15e eeuw, o.a.: steengoed s1-kan-? (ca. 14B-15A), s1-kan-(21) (ca. 14a), s2-veld Siegburg
(ca. 14-15A); grijsbakkend aardewerk g-kom-(13) (ca. 14A) en roodbakkend aardewerk r- (ca. 14a-
15A). De bijna complete veldfles is opvallend. Verder zijn 11 stuks leer, waaronder schoenen en
messcheden opgegraven. De vele afsnijdsels duiden op de activiteiten van een schoenmaker ter
plaatse. Het botassemblage uit de kuil is vergelijkbaar met de bovenbesproken antropogene laag. De
verhouding tussen de dieren (rund 36,4%, schaap/geit 33,6%, varken 30,0%) is, zoals ook bij spoor 10
het geval was, afwijkend van het "normale" patroon in West-Nederland. De bewoners die gebruik
maakten van de (afval)kuil, verrijkten hun menu ook met in ieder geval kip en gans. De vogels
vertegenwoordigen 8% van het totaal aantal botten. De resterende 53% van het botmateriaal uit dit
spoor wordt gerepresenteerd door onder andere vis en mossel. Dit wijst indirect ook in de richting van
een relatief hogere welstand. De vis kan uit de rivier afkomstig zijn, maar de mosselen zijn van
waarschijnlijk grotere afstand aangevoerd. Aanvullend onderzoek naar de visresten (is het riviervis of
zeevis?) kan nog belangrijke informatie opleveren. Het meest in het oog springende spoor binnen de
opgraving was de grote beerkelder (spoor 1, 2, 6 en 31 met vulling spoor 3). Het betrof een
vermoedelijk in de 14e eeuw aangelegde constructie. De beerkelder was 3,8 bij 3,2 m groot. De
bodem bevond zich op 0,50 m –NAP. De muren waren een tot anderhalve steen breed. Op de beerput
heeft een tongewelf gezeten. De bodem van de beerkelder bestond uit kloostermoppen en
hergebruikte bakstenen.

Ook in de andere teruggevonden funderingen en de onder te bespreken kleine beerput was sprake
van secundair gebruik van bouwmaterialen op de vindplaats. Bouwhistorisch onderzoek in de directe
omgeving (belendende bebouwing) waarbij bepaald kan worden of in de aangrenzende bebouwing
ook bakstenen zijn hergebruikt is niet uitgevoerd. De vraag of dit hergebruikt materiaal van de
vindplaats afkomstig is kan, door de schaarste aan muurwerk dat ter plaatse bewaard is, niet
beantwoord worden. Waarschijnlijk is de eerste fase van de beerkelder in de 14e of 15e eeuw
gebouwd. De tweede subfase dateert mogelijk uit de 15e of 16e eeuw. Uit de diverse formaten blijkt dat
de bakstenen zeer waarschijnlijk van verschillende structuren afkomstig zijn. De vulling (=spoor 3a en
3b) van de beerput bestond uit gemengde beer- en puinlagen. Aardewerk uit de vulling wordt
gedateerd in de tweede helft 14e eeuw tot in de 17e eeuw. De beerkelder zal aan het begin van de 17e

eeuw buiten gebruik zijn geraakt. Tot welk gebouw de beerkelder heeft behoord blijft onduidelijk.
Helaas was de bovengrond reeds grotendeels geroerd. De beerkelder is waarschijnlijk meer dan
tweehonderd jaar in gebruik geweest en zal in die tijd meermalen zijn geleegd waardoor zowel ouder
als jonger materiaal verdwenen zal zijn.
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Afbeelding 15.3: sporenoverzicht fase 3 (schaal 1:200).
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In het zuidelijke deel van werkput 1 was meer muurwerk bewaard gebleven, zij het fragmentarisch.
Een L-vormige fundering van 4,2 m en 3,7 m (spoor 28 en 29) was vermoedelijk het restant van een
groot gebouw, dat waarschijnlijk achter de bebouwing Groenmarkt 8 was gelegen. De bakstenen
hadden een formaat van 30x14x7 cm en zijn vermoedelijk hergebruikt. De fundering is op basis van
stratigrafische gegevens vermoedelijk in de 14e eeuw aangelegd en was tot in de 16e eeuw in gebruik.
Het archeologisch onderzoek op de Blijenhoek toont aan dat de datering van de muren vaak een
probleem vormt, daar er regelmatig gebruik gemaakt werd van oude baksteen voor verbouwingen en
veelal voor de aanleg van nieuwe fundamenten of muren. Het spreekt voor zich, dat men met het
formaat van de bakstenen als dateringsmiddel voorzichtig moet omspringen. De L-vormige fundering
kende twee bouwfasen. Het noordelijke deel van de westmuur en de noordmuur behoorden tot de
oudste fase en waren respectievelijk twee- en anderhalfsteens breed. Het zuidelijke deel van de
westmuur behoorde tot de tweede fase en is koud tegen de eerste fase in het verlengde van de muur
aangezet. Ten oosten van dit punt zijn tevens resten van een dwarsmuur aangetroffen. Tegen de
achtergevel van dit gebouw was, geïntegreerd met de bebouwing, een gemetselde beerput (spoor 8
en 9 met vulling spoor 10) geplaatst. De beerput was 2,7 m bij 2,2 m groot. De bodem bevond zich op
1,75 m –NAP. De beerput was opgebouwd uit bakstenen met een formaat van 30x14x7 cm en
30x15x6,5 cm, die waarschijnlijk zijn hergebruikt. Er waren twee uitsparingen boven in de west- en
oostmuur gemaakt. Waarschijnlijk hebben hier houten balken in gezeten waarop een vloer was
aangebracht. In de vloer heeft een uitsparing gezeten waarin wellicht een ladder geplaatst kon
worden. Zo kon men van bovenaf de beerput legen. De vulling (spoor 10) van de kleine beerput
bestond uit vier lagen. Het aardewerk dateert uit de 14e eeuw en lijkt een gesloten vondstcomplex
(kort gefunctioneerd). Circa 50% van de scherven bestaat uit grijsbakkend, 25% uit steengoed en 25%
uit roodbakkend materiaal. Bijzonder is een misbaksel van een roodbakkend (drink)schaaltje (v162),
dat duidt op een lokale pottenbakkersproductie. Verder zijn aangetroffen: r-gra-3, profiel compleet met
drie horizontale groeven op buik, del in pootjes, glazuur op schouder en bodem, beroet (ca. 14b-d); r-
gra-6, bodem ontbreekt, spaarzaam glazuur (14) en s2-kru-4; compleet (ca. 15B-16a). Een kleine
maar bijzondere vondst betreft een lapje textiel. Opvallend is dat het hier een linnen weefsel betreft.
Dergelijke weefsels worden niet of nauwelijks bij archeologisch onderzoek gevonden. Verder zijn in de
beerput 28 stuks leer, waaronder schoenen, snijdsels en messcheden gevonden en een houten
schaal. Het botassemblage uit de beerput is wederom interessant. De verhouding tussen de dieren
(rund 39,5%, schaap/geit 42,9%, varken 17,5%) wijkt net als de twee andere botcomplexen enigszins
af van het patroon in west-Nederland. In deze regio ligt het percentage rund vaak boven de 50% en
blijkt het meest gegeten te worden door de eeuwen heen. Het kan erop duiden dat het menu van de
bewoners van de Groenmarkt beter verzorgd was dan dat van de gemiddelde burger, aangezien het
percentage schaap/geit en varken hoger ligt. Het vlees van deze dieren was over het algemeen
duurder. Ook de aanwezige resten van vogels (10%) en van de overige diersoorten (36%), waaronder
vis en mosselen, wijzen op een gevarieerder menu.

Op de naast het gebouw gelegen binnenplaats zijn meerdere tonputten opgegraven. De eikenhouten
tonnen zijn mogelijk geïmporteerd uit het zuidwest-Duitse en zuid-Duitse Rijngebied. Gezien de
houtsoort, de aanwezigheid van een huismerk en de grootte van de vaten gaat het om wijnvaten. De
tonputten hebben waarschijnlijk gefunctioneerd als waterput. Na in onbruik te zijn geraakt werden de
tonputten als afvalput gebruikt. De vulling van tonput spoor 59 in sectie 4 dateert waarschijnlijk uit fase
3. Het betrof een tonput, die bestond uit minimaal twee gestapelde tonnen. De tonput reikte tot
2,35 m –NAP. Op basis van het aangetroffen aardewerk (vnrs. 251 en 246) krijgt deze tonput een
datering in de 14e–tweede helft 15e eeuw. De onderzochte botanische monsters hebben vooral
informatie opgeleverd over voedingsgewoonten van de bewoners en bedrijvigheid op het terrein. In
het selectiebesluit is vastgesteld dat slechts botanisch onderzoek uitgevoerd werd naar de vullingen
van een mestkuil (spoor 53) en de twee tonputten (spoor 59 en spoor 58). Gezien het belang van
ecologisch onderzoek voor een reconstructie van de natuurlijke omgeving vóór de ontwikkeling van de
stad en tijdens het bestaan van de stad in de Middeleeuwen –één van de belangrijke
onderzoeksvragen van archeologisch onderzoek in Gorinchem– wordt wel aanbevolen alsnog
pollenanalyses uit te laten voeren op monsters uit de onderste klei- en ophogingslagen. In de wel
onderzochte tonput (spoor 59) zijn bijzonder veel fruitresten aangetroffen. Het gaat om duizenden
pitten van druif/krent/rozijn, vijg, appel, framboos, braam, peer, aalbes, blauwe bosbes, aardbei, kers
en zwarte bes. Vooral appels, vijgen en druiven lijken populair te zijn geweest. Dat de vroegere
bewoners blijkbaar zoveel fruit aten, is opvallend omdat fruit destijds officieel als ongezond
beschouwd werd. Een bijzondere vondst is die van een granaatappel. Zaden van deze exclusieve
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Mediterrane vrucht zijn nog niet eerder in Gorinchem gevonden. Vondsten van granaatappelpitten in
Nederland zijn relatief zeldzaam. Van slechts negen andere locaties zijn vondsten bekend. In één van
beide coprolieten zijn zeer veel eieren van de zweepworm aangetroffen. De zweepworm is een
darmparasiet die bij mensen kan voorkomen. Zelden zijn zoveel resten van darmparasieten
aangetroffen als in de hier onderzochte coproliet. Het botanisch materiaal wijst niet op een hoge
sociale status van de laatmiddeleeuwse bewoners, wel op een apart consumptiepatroon. Het ligt voor
de hand om een relatie te leggen met (oudere) bewoners van het gasthuis. Een tweede ton (spoor
12p, 15p en 13p) was minder diep ingegraven (0,16 m –NAP). Terwijl de andere putten waarschijnlijk
als waterput gefunctioneerd hebben —en na in onbruik geraakt te zijn dienden als afvalput— was
deze put waarschijnlijk de beerton van een tegen de woning aangebouwde secreet. Een derde tonput
(spoor 14) betrof een houten ton met een diameter van 96 cm. De ton werd met hoepels bijeen
gehouden. De bodem van de put bevond zich op 0,7 m –NAP. Op basis van het aardewerk, o.a.:
steengoed s1- (ca. 14B-15), s2- Langerwehe (ca. 14B-15A); grijsbakkend aardewerk met brede
standvinnen en standringen van dicht tegen elkaar gezette vinnen en sterk geaccentueerde
kraagranden (ca. 15A), g-kom-10 (ca. 14A); roodbakkend aardewerk r-(blo)-? golfband van klei op
wand (ca. 15A), r-bak-2 (ca. 15B-16A), wordt het buitengebruik raken van de put in de eerste helft van
de 15e eeuw gedateerd. Een opvallende vondst is een scherf van Dieburger waar. Het leer in de
tonput betrof voornamelijk fragmenten van schoenen, een messchede, afsnijdsels en twee
onbepaalde stukken. Op grond van de gevonden materiële cultuur is het mogelijk om uitspraken te
doen over de welstand en leefomstandigheden van de gebruikers/ bewoners van het terrein in het
verleden. De zoölogische en botanische resten duiden, evenals het aardewerkassemblage, op een
zekere welstand en redelijk goede leefomstandigheden, maar vooral op een apart consumptiepatroon
door de bewoners van het gasthuisterrein.

De onderzoeksvraag wat de oriëntatie was van de bebouwing en of het mogelijk uitspraken te doen
over de ruimtelijke indeling van het perceel kan voor deze fase ook behandeld worden. Het in werkput
1 gelegen gebouw lag verder van de straat af, achter het pand Groenmarkt 8. Opvallend is dat in de 3e

bewoningsfase, op de plaats van de vlechtwerkwand, een bakstenen gebouw is neergezet. Delen van
het ervoor gelegen monumentale pand Groenmarkt 8 stammen nog uit de 16e eeuw. Kennelijk was
het niet een terrein met standaardwoningen, maar een groter terrein waar meerdere (bijzondere)
gebouwen stonden. Over de indeling van het terrein kan weinig met zekerheid gezegd worden. Ten
noorden van het pand Groenmarkt 8 bevond zich dus een groot gebouw met een kleine gemetselde
beerput en een grote afvalkuil. Ten noorden daarvan bevond zich de beerkelder en aan de noordzijde
daarvan een serie afvalkuilen. Mogelijk bestond de opbouw van de beerkelder uit een traptoren, die
status en allure verleende aan de bebouwing. Aan de Krijtstraat is ook een dergelijke grote beerbak
opgegraven, waarvan vermoed wordt dat de bovenbouw ook uit een traptoren bestond, die status aan
de bebouwing gaf. Op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 zijn weinig details zichtbaar. Het
hele blok tussen de Groenmarkt en de Gasthuisstraat is als geheel bebouwd aangeduid. De kaart van
Blaeu uit 1652 toont ter plaatse van werkput 2 reguliere bebouwing (een woonhuis) en ter plaatse van
Groenmarkt 8 een groot pand. Achter het grote pand, ter plaatse van de gevonden funderingen,
beerput en beerkelder uit de 14e-15e(-17e) eeuw, bevond zich echter in de 2e helft van de 17e eeuw
geen bebouwing meer. De kadastrale kaart uit 1821 levert eenzelfde beeld op, met dit verschil dat
achter het pand Groenmarkt 8 toen weer wel bebouwing stond.

Van de laatste, 4e bewoningsfase (16e-18e eeuw) zijn tijdens de opgraving niet veel sporen
aangetroffen. De meeste sporen zijn afkomstig uit de profielen. De bebouwing uit de jaren 70 van de
20e eeuw en de sloop ervan hadden de sporen en structuren uit deze periode voorafgaand aan de
opgraving al grotendeels verwijderd (zie paragraaf archeologische begeleiding). Een enkele tonput en
de laatste fase van de beerput horen tot de overgebleven sporen in het vlak. Ook zijn andere sporen
uit deze fase in de hogere delen van de profielen teruggevonden. Dit zijn met name ophogingslagen,
kuilen en muurfragmenten. Van de meeste sporen zijn geen exacte dateringen bekend. Op basis van
het oude kaartmateriaal kan een beter beeld gevormd worden van de toenmalige bebouwing dan op
basis van de opgegraven resten. De opgraving was wel informatief over de materiële cultuur van de
bewoners.
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Afbeelding 15.4: sporenoverzicht fase 4 (schaal 1:200).
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In werkput 2 was bovenin het westprofiel van sectie 2 een muurfragment (spoor 46) van maximaal 11
steenlagen, bewaard gebleven. Dit spoor sloot aan op een restant van een fundering (spoor 21) die in
het vlak zichtbaar was. Deze fundering betrof een hoekpunt van een vermoedelijk 16e-18e-eeuws
gebouw. Dit fundament ligt op het hoekpunt van de achtergrens van de bebouwing en de perceelgrens
op de kadastrale kaart van 1821. De vogelvluchttekening van Blaeu uit 1652 vertoont grote
overeenkomsten met de kaart uit 1821. Deze percelering gaat dus, gezien de archeologische resten,
mogelijk terug op een 16e-eeuwse situatie. In het noordelijke uiteinde van werkput 2 bevond zich
tenslotte nog een 16e-17e-eeuws muurfragment (spoor 20), opgebouwd uit hergebruikte bakstenen
met een formaat van 30x14x7 cm en bakstenen met een formaat van 21x10x5 cm. Het muurwerk
wordt op basis van stratigrafische gegevens gedateerd in de periode na de 15e/16e eeuw.

In werkput 1 bevond zich een tonput (spoor 12 (=58). De vulling (met afval) en dus het buitengebruik
raken ervan worden gedateerd in de tweede helft van de 18e eeuw. De bodem van de put bevond zich
op 2,29 m –NAP. Het onderste laagje van de put had een sterk humeus karakter. Uit dit laagje is een
monster (M34) geanalyseerd op botanische macroresten. Het monster bleek voornamelijk te bestaan
uit resten van heide(takjes), naast kafresten van boekweit en hennepzaden. De heidetakjes kunnen de
resten van bezems of borstels zijn. Misschien hebben ze gediend ter isolatie of bescherming van
kwetsbaar materiaal. Een aanwijzing hiervoor wordt geleverd door de aanwezigheid van grote
hoeveelheden boekweitdoppen die vroeger voor dit doel werden gebuikt. Maar met deze verklaring
blijft raadselachtig wat de vele hennepzaden in het monster te betekenen hebben. Zowel boekweit en
hennep werden destijds echter als vogelvoer (pluimvee) gebruikt. Een andere mogelijkheid is dus dat
de vroegere bewoners van het terrein duiven, hoenders of andere vogels hielden. De vulling van de
tonput bevat o.a. puin, maar ook veel fragmenten van interessante wandtegels, waaronder 29
fragmenten van tingeglazuurde tegels (met een lege witte ruit tussen paarse gemarmerde hoeken) en
een paar blauw beschilderde tinglazuurtegels (waaronder één met een hoornblazer die tot zijn knieën
in zee staat, een tegel met een gevleugelde cupido, een tegel met een zittende hond en een tegel met
een kind dat met molentjes speelt). De tegels vertonen grote overeenkomsten met ander in
Gorinchem gevonden tegels, zoals aan de Kortendijk. De tegels zijn waarschijnlijk van Gorinchemse
makelij. Verder werd in de tonput zeer veel faience en slechts weinig roodbakkend aardewerk
aangetroffen. De samenstelling aan aardewerksoorten is ongewoon: behalve de gebruikelijke
kleipijpen (ca. 18bc) werden knikkers; kommen en schaaltjes van industrieel steengoed, een faience
sierschoentje, drie faience borden polychroon, blauw en wit en een witbakkend bord (alle 18B)
gevonden. Met name het luxere faience, maar ook het industriële steengoed duidt op (redelijk)
welgestelde gebruikers/ bewoners. De tonput behoorde waarschijnlijk tot het statige 17e-18e-eeuwse
herenhuis, het huidige pand Groenmarkt 8, met de chique regentenkamer. De periode waarin
burgemeester Viruly Verbruggen in het pand woonde (1855-1865) valt binnen de datering van de
aardewerkvondsten (2e helft van de 18e eeuw). In de 2e helft van de 19e eeuw werd het Oude-
Vrouwenhuis gevestigd in de woning van de oud-burgemeester. Het archeologisch onderzoek laat
zien dat op grond van de gevonden materiële cultuur het mogelijk is om uitspraken te doen over de
welstand en leefomstandigheden van de gebruikers/ bewoners van het terrein. Nog uit te voeren
historisch archiefonderzoek naar de latere bebouwing en de bewoners zal nog vele interessante
gegevens aan het licht brengen.

Hoewel de vindplaats, volgens de maatstaven van Het Bodemarchief Bedreigd: archeologie en
planologie in de binnensteden van Nederland uit 1982, waarin de noodklok voor de Nederlandse
binnensteden werd geluid en de mate van erosie van het bodemarchief in de binnensteden is
aangeduid, als verloren zou kunnen worden beschouwd, blijkt de gaafheid van de vindplaats over het
algemeen goed te zijn. Dit geldt vooral voor de oudere bewoningsfasen. Uit het onderzoek blijkt
overduidelijk dat op plaatsen die verstoord lijken nog een zeer waardevol bodemarchief aanwezig kan
zijn met een zeer goede conservering van vondstmateriaal. De heiwerkzaamheden hadden slechts
zeer plaatselijk diepe verstoringen veroorzaakt. Helaas was het bovenste pakket met archeologische
lagen, waaronder ook de 14e-16e-eeuwse leefniveau’s door de nieuwbouw in de jaren 70 en de sloop,
reeds opgeruimd. Op basis van het onderzoek is een wijziging van (dan wel aanbeveling voor) de
archeologische verwachtingskaart van Gorinchem voor dit gebied vereist. Ook voor terreinen die in
recente perioden bebouwd zijn, geldt nog een (zeer) hoge verwachtingswaarde.
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

AMK Archeologische MonumentenKaart. Een kaart waarop vastgestelde archeologische
monumenten zijn vermeld.

Archeologische Indicatief archeologisch materiaal, zoals houtskool, verbrande leem,
indicator/indicatie aardewerk en bot, dat bij (boor)onderzoek een aanwijzing kan zijn voor

de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische vindplaats
(definitie KNA).

ARCHIS Archeologisch InformatieSysteem. Een archeologische database van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) waarin alle onderzoeks- en
vondstmeldingen in Nederland geregistreerd staan.

Bevoegd gezag De overheid, die het selectiebesluit neemt, het Programma van Eisen laat opstellen
en goedkeuring verleent aan een eventueel ontwerp (definitie KNA).

CHS Cultuurhistorisch HoofdStructuur. Een verzameling van overzichtskaarten van
archeologische, geologische, historische en landschappelijke waarden voor
verscheidene regio’s in Nederland.

Complex Een uit meerdere met elkaar in ruimte, tijd en functioneel opzicht samenhangende
structuren en/of individuele sporen (definitie KNA).

Cultuurlaag Een licht tot sterk humeuze oude bewoningslaag of afvallaag, ontstaan door
menselijke activiteit, met archeologische indicatoren.

CvAK College voor de Archeologische Kwaliteit.

DGPS Differential Global Positioning System. Meetapparatuur die via satellieten de exacte
coördinaten van een locatie inmeet.

Ex situ buiten de context van de vindplaats.

(Grond)spoor een ruimtelijk duidelijk begrensbaar verschijnsel ontstaan door menselijke activiteit
(bijvoorbeeld een paalkuil, lijksilhouet of muur) of natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld
een boomval). Binnen een spoor kunnen verschillende, duidelijk te onderscheiden
eenheden voorkomen (definitie KNA).

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Een op geologische structuren
gebaseerde kaart van archeologische waarden.

In situ ter plekke of binnen de context van de vindplaats.

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

m -mv meter onder het maaiveld.

m –NAP meter onder Normaal Amsterdams Peil (: officieel peilmerk).

PvE Programma van Eisen, goedgekeurd door bevoegd gezag en de basis van
archeologisch onderzoek. Het geeft de probleemstelling en de doelen van de te
verrichten werkzaamheden van de vindplaats aan en formuleert de daaruit af te
leiden eisen aan het uit te voeren werk.
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OVERZICHT VAN GEOLOGISCHE EN ARCHEOLOGISCHE PERIODEN

Bron: Toelichting bij de Geologische Kaart van Nederland,
Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Periodisering volgens het ARCHeologisch
Informatie Systeem (ARCHIS)

Romeinse tijd 12 v. Chr. – 450 na Chr.
Middeleeuwen 450 – 1500 na Chr.
Middeleeuwen vroeg 450 – 1050 na Chr.
Middeleeuwen vroeg A 450 – 525 na Chr.
Middeleeuwen vroeg B 525 – 725 na Chr.
Middeleeuwen vroeg C 725 – 900 na Chr.
Middeleeuwen vroeg D 900 – 1050 na Chr.
Middeleeuwen laat 1050 – 1500 na Chr.
Middeleeuwen laat A 1050 – 1250 na Chr.
Middeleeuwen laat B 1250 – 1500 na Chr.
De periode ca. 1000 tot 1200 wordt ook wel
Volle Middeleeuwen genoemd.
Nieuwe tijd 1500 – heden
Nieuwe tijd A 1500 – 1650 na Chr.
Nieuwe tijd B 1650 – 1850 na Chr.
Nieuwe tijd C 1850 – heden
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Vondstenlijsten

Access-bestanden
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