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EEN MYSTERIEUS BOUWWERK OP DE GROE MARKT 

Tim 1-foogendijk 

In de zomer van 20 I O heeji I /ollandia Archevlogen een opgravi11g uiig< •1•01 ·ril 
op de Groenmarkt in Gorinchem. Aanleiding hien ,vvr wus hel 11oome111t ·11 

van de gemeente om legen de achtergevel van het voormalige stod/111is enk!,· 
ondergrondw, v11ilco11tai11er.\' Ie plaatsen, waarh(i mogelijk hela11gwekke11cl1· 

resten in hel /Jodemard1ief ve1:~·toord =ouden worden. Ondanks de geringe' 
omvang van de opgravingspul (ca. 35m!) werden enkele interessante 
ontdekkingen gedaan, niet in de laatste plaats door de grote diepte waarop 

ge=ocht kon worden. /11 hel hij'na drie meter hoge prr~fiel was een gelaagdheid 
<.lllnwezig die de periode vanafde late middeleeuwen lot de 20'-' eeuw besloeg. 

Wat de=e opgraving hovenal inleressalll maakte, was hetgeen dat NIET werd 
,wngell'/?ffèn. 

De opgravingsre.rnltalen 

Enkele scherven uit de 10'' eeuw tot de eerste hclfl van de IJe eeuw. die als 
opspit in een l 4c-ccuwse context zijn gevonden. kunnen materiële neerslag 
zijn van de oudste bewoning op de oeverwal aan de monding van de Linge. 
Mogelijk werd er al omstreeks de 10''/ I , ,. eeuw een hof gesticht waar vanuit 
de omliggende landbouwgronden beheerd werden (Stamkol 2009). Nadat 
Gorinchem onder het gezag van hel adellijke ges lacht van de heren van Arkel 
kwam Le liggen, ont wi kkelde het zich in de tweede helft van de 13c eeuw tot 
een nederzetting met stedelijke allure. Er werd ondermeer een (stenen) kerk 
gebouwd ( 1263) en een aarden omwalling aangelegd. 
Bij archeologisch onderzoek langs de Krijlstraat werden resten van houten 
bebouwing uit het eind van de IJe begin 14•· eeuw gevonden - tot op heden de 
oudste bcwoningssporen die in Gorinchem zijn gevonden. 
Een noord-zuid georiënteerde greppel en een puinspoor met daarin een poer 
van kloostermopfragrnenten op de huidige onderzoekslocatie zijn mogelijk 
sporen van bewoning uit de tweede helfl van de 14" eeuw. Een ca. 0.6 m dik 
ophogingspakkel, dat bij archeologisch onderL.oek op en rond de Groenmarkt 
reeds eerder werd aangctroflcn, is mogelijk na de stadsbrand van 1388 

aangebracht. De sluitdatum van deze ophoging kon bij hel huid ige onderzoek 
nauwkeurig worden bepaald doordat het doorsneden werd door een aantal 
graven, waarvan de kisten 111 iddds dendrochronologisch onderzoek een 
datering terminus ante quem in 1395 opleverden. I Ict vondslmateriaal 
dateerde hoofdzakelijk uit de (late) 14" eeuw. Behalve aardewerkfragmenten 
en dierlijk bot werden er enkele interessante metaalvondstcn gedaan. 
waaronder ccn zilveren munt. die mogelijk kan worden toegeschreven aan 
de muntslag van Eleonora, regentes van Reinoud 111 van Gelre ( 1343-1355). 

In 1437 werd aan de rand van de Grote Markt een stadhuis ingericht in hel 
reeds bestaande stenen pakhuis van de koopman Dirk van Leuven. In het 
stadhuis was een vleeshal gevestigd en tegen de zuidelijkt: gevel een waag, 
die lall.:r ( 159 1- 1593) inpandig werd ondcrgebrachl. Bij deze verbouwing aan 
het eind van de 16c eeuw werd daarnaast een klein gedeel te van het stadhuis 
naar het westen uitgebreid. In de opgravingspul werd een li.mderingsmuur 
van deze uitbreiding teruggevonden. Een koperen balansschaaltjc dat in het 
laat 14c-ecuwsc ophogingspakket werd gevonden, is in deze context een tot 
de verbeelding sprekend voorwerp. 

AJh. f, ffel ba/1111.,·.w·hnall}e 

1'a11 de Gmenm11rk1. 

Dit muurwerk begrensde de datering van enkele begravingen, die deels onder 
deze muur lagen. De eerder genoemde dendrochronologische datering laat 
zien, dat hel kerkhof dan al geruime tijd in gebruik was. 



11 10 

-,-_-·-·- ---·-----
r. --·- --- ----· -·- - ' fi,"1' '11d "~'~:-· -· - ,\· \~I~--~~:-·-··-··-·-··--· -·- i \ 

1 I . , """.. • 1 
ST-UtS(1591/159l)i-r \ ~ 1 ~ ; 1 ! : 

1 1 
klflK!l(J(MUUfl ·• ''i~k t~~ .-.., .• '!" ' • .. ; 1: ,1 : ~- ; • , 1 

, I"., ,. " " r , ~•\il' ,,,11 • .. u",.,~ Q o\) 0 
'!
,0 

l
'm-· o ' . ,J 1J ; ,, ,r . 

. 
. 

, r7: t j
1 ' , :ç~~;•' ·•--~•.-,. 

(ll 

-.. ,,•,' ' l~ m• f\'·'1 .. -_"--: ;.. 1!0_:_ -:...u -~ ... · ,_ - · ... :.~ li.. ~-. , .. ·:~a ~",:·\l 
'", ~ -- ~ - ~ ~~ .il ..:. --~ "" 

n,... 1 

N~ 
lm Q,~z 

Ajb. 7 Fasering wm de uangeflr!Oim gr,111e11 op cle Gmenmarkt. 1-use J: 14d 15113. /)(' 111111,r 

l'l//1 het deel 1•u11 het stad/mis dat in /.59//1.593 is gehouwd. is in p,rijs ua11gegeve11'.· 1-·ase 2: 

1.593 - /f,/18; l·i,se 3: 15113 - 1608, 11,aar 1111 de bm1w l'l//1 de kerklw/i111111r (.~tippc:11/in) e11 

jonger dcm.fi1se l; Fase x: 14d - I608. 

Aangezien het aannemelijk is dat rond de eerste kerk uit 1263 al begraven 
werd, zulkn ciders op het kerkhof ongelwijlcld nóg vroegere begravingen 
liggen. De omvang van de begraafplaats was in de 14" eeuw al zodanig 
toegenomen dat ze tot aan de Grote Markt grensde. Deze grens verschoof iets 
naar het westen met de verbouwing van het stadhuis in 1591-1593, en later 
nogmaals, nadat een muur tussen het stadhuis en het kerkhof werd gebouwd. 
Afgezien van een verschuiving in de ligging van de graven, is een fragment 
van een halfsteense muurfundcring een aanwijzing voor de aanwezigheid 
van deze ommuring. Een vergelijking tussen de graven op de Groenmarkt 
en het deel van het kerkhof dat in 2008 bij Achter de Kerk is opgegraven 
(Hoogendijk et al. 2010) heeft een aantal overeenkomsten en verschi llen 
opgeleverd, waarvan het meest opvalt dat er bij het stadhuis een vrij hoog 
percentage jonge individuen is hegraven. Op basis van de afmetingen 
van de kisten kan worden verwacht dat vermoedelijk ruim de helfl van de 
begrav ingen kinderen betreft. Beperkt rysisch-antropologisch onderzoek 

naar de aangetroffen beenderen laat een percentage van 52% kinderen zien, 
waarvan de helll zell's niet ouder dan vijrjaar geworden is. Hieruit blijkt dat 
de jonggestorvenen op een bepaalde plek op het kerkhof begraven werden. 

Ruim een eeuw voordat het gedeelte van het kl:rkhol" bij Achter de Kerk 
builen gebruik raakt, in 1608, wen..! het kerkhof achter het stadhuis bestraat. 
Een fragment van deze bestrating is teruggevonden, waarmee duidelijk werd 
dat het ondiepste grarcirca één meter onder het vroeg 17"- eeuwse maaiveld 
lag. ! lel plein dat was ontstaan, stond voortaan bekend als de Groenmarkt., 
genoemd naar de markt voor groenten die hier werd gehouden. 
Hel stadhuis werd in 1859 afgebroken en vervangen door een neoclassicistisch 
gestileerde opvolger, die vrijwel exact op het grondplan van het oude stadhuis 
werd gebouwd. Het stadhuis zou zijn f'unctie behouden tot 1994, waarna het 
Gorcums Museum er zijn intrek in nam. 

Ajh. ,V De Gme11111arkt gescl,i/derd door Jan /Je<1rstrutcn. ca. /650 (Gu1t"11111.v M11.1·e11111). 

llelw/i-e de (jmte A:l'1"k is ook de achterkant 1·a11 het 111iddelee1111"se stad/mis gedc:taillecnl 



12 13 

Bij hel archeologische onderzoek is een tweetal goten ontdekt die vimuit 
het stadhuis afwaterden op een derde noord-zuid georiënteerde gooi 
die vermoeddijk dwars over het plein doorloopt. De twee goten - die 
mogelijk beide gelijk met het 19e-eeuwse stadhuis zijn aangelegd - hebben 
vermoedelijk n.:spectievelijk hemelwater vanaf een regenpijp en afva lwater 
vanuit de keuken op de begane grond afgevoerd. In de tweede goot zijn 
enkele tientallen kroonkurken gevonden van onder andere l leineken bier, die 
ongeveer in de jaren ' 50 van de 20" eeuw zijn le dateren. De goten zijn buiten 
gebruik geraakt na de aanleg van een moderne grespijp. 
Naast de goten zijn twee waterputten gevomlen, waarvan één een 17"-eeuwse 
oorsprong heeft. Een duig van één van de tonnen die als putbekleding waren 
gebruikt, dateert op zijn vroegst in 1631. De bakstenen opbouw op de lonput 
is, gezien de gebruikte baksteensoorl, echter Ic dateren in de tijd van het 
19"-eeuwsc stadhuis. llelzelfde geldt voor de tweede put, die boven een 
ronde gemetselde put een vergelijkbare vierkante opbouw van industrieel 
gevormde bakstenen heeft. De putten vervulden mogelijk een semipubliekc 
functie in de watervoo1-Liening rond het stadhuis. 

De waag, die al aan het eind van de 14" eeuw aanwezig was op de Grote Markt 
en in 1591-1593 in een aanbouw aan hel stadhuis werd ondergebracht, kwam 
in de 20" eeuw weer buiten te liggen. In 1921 werd tegen de westelijke gevel 
van hel stadhuis een weegbrug aangelegd. Deze verving de oude inpandige 
waag om h<.:t wegen van modern, gemotoriseerd vrachtvervoer mogelijk te 
maken. Slechts enkele decennia later voldeed de weegbrug al niet meer aan 
de capaciteitseisen die hel grotere vrachtverkeer steld<.:, waarna de activiteit 
zich naar een nieuwe weegbrug elders op de Groenmarkt verplaatste. Bij het 
archeologische onderzoek werd een ingegraven bak met een bakstenen vloer 
en een betonnen rand gevonden, die lot de weegbrug uil 1921 behoorde. 

· Een mysterieus bouwwerk 
De resultaten van de opgraving passen goed in hel reeds bekende beeld 
van de historie van de Groenmarkt, waarbij ze hier en daar een interessante 
aanvulling leveren. l let archeologische onderzoek heelt echter geen 
informatie opgeleverd omtrent het bouwwerk op de Groenmarkt, waarvan 
in de donkere dagen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de eerste 
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Afb. 9 Op bt1sis \'all de vmulç/ l't/11 l'llkele11· f1111e/eri11gsrest1111 op de Gme11111ark1. 

I 1wn/ i11 de jaren '50 l'l/11 de ](t 1•e1111' 

de=e ll!CO/l.'ilr11ctie 1•a11 een l'IIÎll'Ol'IIIÎJ!,L', 

Romeinse .îlr11c/1111r J!L'fllaakl. 

Uil: S1a111ko1 1006. 

resten werden teruggevonden. In d<.: jaren '50 werd een poging gedaan om 
ze te reconstrueren tot een ruit vormige structuur die uit de Romeinse tijd 1:ou 
dateren. 

Deze onwaarschijnl ijke theorie werd in 2006 door dhr. Stamkol snel 
terzijde gelegd. Hij extrapoleerde het verloop van de funderingsresten tot 
een cirkelvormigt:: ommuring, een 70genaamde ringbureht naar het bekende 
voorbeeld in Leiden. De bouw van de burcht zou in de l 3"ceuw zijn begonnen. 
maar werd mogelijk nooit voltooid. De hypothese van Stamkot is tot or heden 
de meest onderbouwde en daarmee de huidige, gangbare theorie. Volgens 
zijn reconstructie hadden er resten van de ringburcht aangctrollèn kunnen 
worden bij het archeologische onderzoek op de Groenmarkt. Deze werden 
echter niet gevonden, wat de aanleiding is voor een herinterpretatie van het 
mysterieuze bouwwerk. 

/\llcreersl dient de documentatie van de vondst nogmaals onder de loep te 
worden genomen. De funderingsresten die in 1939 bij de aan leg van een 
commandopost van de luchtbeschermingsdienst werden gevonden, zijn zeer 
zwaar te noemen. De 1,7 m brede fu ndering bestond uit drie lagen kruislings 



14 15 

geplaatste balken van 42 x 25 cm in doorsnede, met daarop een metselwerk 
van kloostermoppen. De resten werden mogelijk inderhaast gedocumenteerd 
om de bouw van de commandopost weer spoedig te kunnen hervatten. De 
documcntalictckcning laat zien dal de funderingen zij n ingetekend binnen de 
contouren van de commandopost, met als referentiekader de oostzijde van 
de kerk aan de ene kant en de westgevel van hel stadhuis aan de andere 
kant. Een projectie van de documentatietekening op de huidige kadasterkaart 
laa! zien dat 7.e niet exact op elkaar passen - de kerk en het stadhuis liggen 
te dicht bij elkaar. Er kan echter worden verondersteld dal men vanuit de 
kerk hccli ingemeten. Niet al leen stond de kerk dichterbij, de zichtlijn naar 
hel stadhuis werd geobstrueerd door de toen nog aanwezige Botermarkt, 
die direct ten oosten van de commandopost heen gestaan. Op deze manier 
komen de f"underingsreslen op een iets andere pick te liggen dan op de 
reconstructietekening van Stamkot. 

Bij de vermelding van de vondst wordt gcsprokcn van de aanwezigheid van 
menselijke resten ónder de runderingen. Dc afaland van de veronäerstcldc 
burcht tot de kerk is zeer gering. waardoor men dczc inderdaad midden op het 
toenmalig\! kerkhof moel hebben gebouwd. Stamkol bctwijlclt of de burcht 
is argcbouwd vanwege de afwezigheid van vcrmcldingcn in historische 
documcnlcn. l let sloppcn van de bouw en/of de sloop zou rond 1267 
hebben plaatsgevonden, nadat de burcht overbodig werd door de bouw van 
een andere burcht in het Wijdschild, even ten oosten van de middeleeuwse 
bcwoningskern, olïn de 14c eeuw bij het vergroten van het kerkgebouw. 
Hiermee worden de kwetsbare punten van Stamkot's theorie duidelijk: 
de onlogische bouwlocatie en hel (inderdaad merkwaardige) ontbreken 
van vcm1eldingen in schrilielijke bronnen leiden lot vertwijfeling. Er is 
wellicht een alternatieve verklaring mogelijk, waarbij de bcstudering van de 
bouwhistorie van de Grote Kerk Lot nieuwe inzichten :r..al leiden. 
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De Gmte Kerk 

De slichling van een kerk in Gorinchem hangt mogelijk samen met het 
verdwijnen van de naburige nederzetting Wolphercn, die door erosie van 
de oever van de Boven-Merwcdc goeddeels werd verlaten (Stamkot 2005). 
De inventaris van de Wolpherense kerk werd overgebracht naar een kerk in 
Gorinchem. Deze gebeurtenis kan mogelijk worden gesitueerd in het begin 
van de 13" eeuw ( ca. 1212/ l 222). De officiële inwijding van de Gorcumse 
kerk, gewijd aan de patroonheilige van Gori nchem, Sint Martinus (Busch 
2002), vond plaats op 22 april 1263. Deze 13"-eeuwsc kerk is waarschijnlijk 
geheel opgegaan in latere verbouwingen - alleen hel smalle deel tussen toren 
en schip vertoont een arwijkende bouwstijl, die vermoedelijk aan deze oudste 
bouwfase is toe te schrijven (Labouchere 1931 ). Na een brand als gevolg 
van blikseminslag stortte de 13"-eeuwse toren in 1361 gedeeltelijk in. De 
grote stadsbrand van 1388 heen mogelijk ook de kerk getroffen, waarna 
aan het eind van de 14"/begin 15" eeuw het schip in gotische stijl werd 
herbouwd en zijn atypische uitleg met een dubbel koor kreeg. Il ierbij werd 
het middeleeuwse kerkhor gedeel telijk overbouwd. In het noordelijke koor 
waren schilderingen aangebrad1l mcl voorstellingen uit het Oude en Nieuwe 
Testament en van heiligenlevens. die op slilistische gronden rond 1400 te 
dateren zijn ( Labouchere 1931 ). De directe aanleiding van het herbouwen 
van het schip was - afgezien van de stadsbrand - mogelijk de verheffing 
van de parochiekerk tol kapitlelkerk. l let kapillel van veertien kanunniken 
werd in 1378 door Otto van Arkel ingesteld, met als beschermheilige, naasl 
Sinl Martinus, de in 304 gestorven heilige Vincentius (Busch 2002). De 
archilecluur van een kapiltelkerk laat zich herkennen door een verlengd 
priesterkoor, waar de kanunniken op koorbanken konden plaatsnemen. In de 
15< eeuw lransfonneert het uiterlijk van de kerk nogmaals drastisch: tussen 
1450 en 15 1 7 wordl er gebouwd aan een 6 7 meter hoge toren in de slij I van 
de Brabantse golick. 

,Na deze grootscheepse verbouwingen zal de kerk Lot in ch.! 19" eeuw vrijwel 
onveranderd blijven. Aan de hand van verschillende weergaven van de 
kerk, zoals op de sladsplattegrond van Wijtmans uit 1600. een schi lderij van 
Beerslraten uit ca. 1650 en een cts van de noon.lzijde van de kerk door Philips 
uit 1754, kan een redelijk goed beeld worden gekregen van hel aanzien van 
deze gotische kerk. 

Eén van de laalste verbouwingen aan de kerk, zo rond het eind van de ISe 
eeuw, is mogelijk op geen enkele atbeelding terug te vinden omdat deze 
nooit is voltooid. Abraham Kemp schrijn hierover:'"( ... ) he bbcmde de Kerk 3 

panden en 2 kooren. om de welke na /angejaren Ina de stid1ling van de kerk] 
hegosl was, een nieuw werk van gra1111·en arduyn. doch onvolmaakt Wl!der 

afgebroken" (Kemp 1656, 35). 
Kemp heeft deze inl'ormalic naar eigen zeggen van zijn grootvader /\erl Kemp 
( 1485- 1555) (Van der Donk 1955). maar het is onduidelijk ordeze dil •·werk" 
met eigen ogen heen aanschouwd or dat het vóór zijn tijd is uitgevoerd. 
Zowel de datering als aard van het aanbouwsel worden niet gespecificeerd. 
Laboud1ere ( 1931) heen zich al eens over <lil onderwerp gebogen en koml 
lol hel vermoeden dat het om een derde koor aan de ooslzijde van de meest 
zuidelijke travee moet gaan. 1 let staken van de bouwwerkzaamheden zou <lan 
hebben geresulteerd in het asymmelrische dubbclkoor. Ook Van Goch ( 1898) 
denkt aan een derde koor. maar wijst erop dat een driedubbele koorsluiting 
niet voorkoml in de middeleeuwse an.:hitccluur. Beide historici wijzen op 
funderingen die zijn aangetroffen bij de sloop van de kerk in 1844. Deze 
vondst is cchler zo onnauwkeurig en subjectief beschreven dat ze zich niet 
laten verleiden tot slellige uilsprakcn, or zoals Van Goch het uitdrukt ''Hoe 

dit z(i. met zekerheid kan hier niets ge=egd worden. Alles berust vp gissingen 

en veronderslellingen en wie zal hier den Ariadnedruad der historie 

k111111e 11 vinden?'' (Van Goch 1898, 18). In het licht van de vermelding van 
Abraham Kcmp zijn de in 1939 aangetroffen funderingsresten ineens goed 
te verklaren. De vorm en locatie van de funderingen doen vermoeden dat 
de inlenlic was om in hel verlengde van hel schip een drieledig koor rnel 
polygonale straalkapellen aan te leggen, mei daarbinnen een (deels) ommuurd 
priesterkoor en kooromgang. De uitbreiding van het koor zou resulteren in een 
plallcgrond die vergelijkbaar is met die van de Sint Pclruskerk in Oirschot, 
eveneens een kerk in de slijt van de Brabanlse gotiek. 
De datering van het werk is door de gebruikte steensoorl (grauwe arduin) 
mogelijk lweedc helft IY eeuw/ 16"ecuw (Labouchere 1931, 67). 
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Ajh. // Plt11/egro11cl l'l/11 de Sin/ l'clrnskerk in Oirschnl. Au11 de gotische kcrk is 111.1-.~en 1461 

en 1515 gebouwd. Uit: '111p:/l1l'lrnipe1rnsrcm,chie.11/. 

De bouw zou dan kunnen zijn geïnitieerd onder hel bewind van Karel de 
Stoute die de initiator was van enkele grote bouwprojecten in Górinchcm, 
waaronder de bouw van de Olauwe Toren in 1461 (Stam kot 1982 ). Er was 
ook een plan voor de aanleg van een brug over de Mcrwcdc, maar aan de 
bouwhausse kwam mogelijk een eind met het vertrek van Karel in 1465. 
Daarnaast waren de oorlog tussen de Bourgondiërs en Gelre in het derde 
kwart van de 15° eeuw en de daaropvolgende economische malaise mogelijk 
de oorzaak dat het bouwwerk niet werd voltooid. 
Voor de reconstrudie van de vorm en afmetingen van de kerk zoals hij er 
na voltooiing uit zou moelen hebben gezien, kunnen behalve de gevonden 
muurresten ook de gangbare maatverhoudingen die veelal werden 
gehanteerd bij de bouw van kerkgebouwen, een aanwijzing vormen. Deze 
maatvcrhouding, waarbij de lengte staat tot de breedte als twee staat tot 
één, kan worden verkregen door middel van toepassing van de zogenaamde 
driehoeksmethode oftriangulat ic ( Malser2000; Wilt 1970). Twee gel ij kzijd ige 
driehoeken worden gebru ikt om een zuivere rechthoek te maken, welke met 
een kwart wordt verlengd - gelijk aan de lengte van. 
het koor. Geplot op de plattegrond van de 14°-/ l 5"-eeuwse gotische kerk 
blijkt deze maatverhouding ook hier aanwezig te zijn. Als deze situatie, met 
de aanwezigheid van de torl.!n en de zijbeuken en kapellen, als uitgangspunt 
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1!{/1. 11 l'lallegrond 1·,111 de <Jroh' Kt•rk =oal.~ 011ge1eke,u/ i•om· de sloop. op cle 111i1111111kot1rt 

uil 1831. Bi1111e11 de <!/Î11l'ti11ge11 w 111 het g,uiscl,e schip is tie 111<1at1•erho11cli11g t1t1llll't':ig tlie 

011t.\'l(wt met /Je/111/p wm de drie/111ek.v111etlwtlc. De s11re11-.t1ippellij11 gee/i orm 1·1111uf1mllr de 

n:c/11/wek met de 111·e1' gelijk:ijdige driehcwke11 mei ee11 kworl is l'erfengd. De:e he1>i111l1 =iel, 

op de plek u·am· hel schip m•e1-g11al i11 tie i1p.1·is l'<II I hel k11or. ll'elisu-aar iels 1(•11 oo.,·1e11 1'<111 

de koor.~cl,eiding in de kerk. 

wordt genomen voor een nieuwe rechthoek volgens de driehoeksmethode, 
wordt de oostelijkt: grens van de onvoltooide uitbreiding bereikt. De 
scheiding tussen koor en schip ligt in deze reconstructie ca. 2 m teveel naar 
het oosten. In grove lijnen biedt de plattegrond echter een aardig alternatief 
voor de interpretatie van de muurrestcn als onderdeel van een ringburcht. 

Tot slot 
1-let onderzoek heen geloond dat de integratie van archeologisch onderzoek en 
het bestuderen van historische bronnen tot interessante inzichten kan leiden. 
De hypothetische koornilbreiding van de Grote Kerk is echter allerminst de 

https://111p:/l1l'lrnipe1rnsrcm,chie.11
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A.fh. 13 Met <!<!Il clonkergriJ=ekleur is de hypothl'li.\'che l'orm 1•a11 het 0111,0/1/Joide kooi· a.fgehee/d. 

Mei drie korl!11 1·,111 gel!jke l!/i11eli11ge11 i.\' cle "nieuwe" lengle 1•w1 de kerk in Ie passen bi1111e11 

de 111aafl'erlw11di11ge11 die worden gedic:feerd door de t!{mefi11ge11 1•a11 de bes1aa11de kerk. De in 

1939 ge1'<111de1111111111ji111dl!l'i11ge11 (do11kergr/is) ligge11 bi1111e11 de rech//wek l'OII de 11ilgegra11e11 

i ·0111111111u/opüst. 

definitieve verklaring voor de aanwezigheid van de zware funderingsresten. 

Toekomstig archeologisch onderzoek en mogelijk een herinterpretatie van 
de geschreven bronnen, zullen onmisbaar zijn voor het verklaren van het -

vooralsnog - mysterieuze bouwwerk op de Groenmarkt 

., 
De bron. voor zover niet genoemd, is: Hollandia Archeologen. 
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