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Be eleidin scommissie Archeolo. ie 

Provincie ZH, Gemeentelijk Archief, Gorinchems Museum,' Stich

In de commissie hebben zitting: De gemeente Gorinchem, ROB,i

ting Historisch Bodemonderzoek, projectarcheoloog Pieter Floorei
en de AWN. 
De commissie kwam dit jaar vijfmaal bijeen in het stadhuis.i
Onderwerp van de besprekingen waren de organisatie van dei

vingen en een uit te geven publieksboekje. 
opgraving op het Kazerneplein, de uitwerking van eerdere opgra

Er zijn echter binnen Gorinchem nog steeds enkele knelpunten diei

werkruimte in het historisch pand 'Dit Is In Bethlehem', waardoori

Het eerste, haast letterlijk gevoelde, knelpunt is de te krappei

om een oplossing vragen en daarom op de agenda blijven staan.i

het niet mogelijk is met een grotere groep met het uitwerken aani

de groei van de werkgroep binnen Gorinchem. 
instructie-avonden georganiseerd kunnen worden, is essentieel voori

de slag te gaan. Een grotere werkruimte waarin ook lezingen eni

kelder van het gemeentearchief. 
Inmiddels is wel extra depot-ruimte beschikbaar gesteld in dei

Een ander knelpunt is dat Gorinchem officieel nog geen archeolo-
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gisch beleid voert, hetgeen voor de continuïteit in de toekomst van 
uitermate groot belang is. WeUicht kan de provincie de zozeer 
gewenste totstandkoming van een archeologische beleidsnotitie 
stimuleren. 

Gorinchem Bur. straat 
In samenwerking met de Stichting Stadsherstel zijn door Martin 
Veen en Peter von Hout in een oud te restaureren pand aan de 
Burgstraat ca. 80 wandtegeltjes van de ondergang gered. Ze zullen 
keurig worden gerestaureerd. 

Gorinchem Kazerne lein 
Vanaf 11 augustus is hier gedurende vier weken door de Archeolo
gische Werkgroep Gorinchem onderzoek verricht naar de restanten 
van het voormalige huis Pafferrode, een landhuis dat aan het einde 
van de 16e eeuw in opdracht van stadspensionaris Mr Adriaen van 
Weresteyn werd gebouwd en in 1618 door zijn erfgenamen werd 
verkocht aan Jonker Jacob van Pafferode. In het midden van de 
18e eeuw verdween het gebouw uit het stadsbeeld. 
De opgraving, die onder leiding stond van Pieter Floore (IPP, 
Instituut Albert Egges van Giffen, Amsterdam), leverde fundatie
resten op waarmee de plattegrond van het huis grotendeels kon 
worden vastgesteld. Ook werd een beerput aangetroffen, waar
schijnlijk tot het woondeel behoord hebbende, waaruit tal van 
interessante vondsten geborgen werden, waaronder miniatuur speel
goed, een scala aan zalfpotjes en een weiwaterbakje. Fragmenten 
van peperduur Ming-porcelein illustreren de vermogende status van 
de toenmalige bewoners. 
Over het weer hadden de gravers geen klagen. Wel over het feit 
dat de beerput in nachtelijke uren van 4 op 5 september voor een 
deel clandestien bleek te zijn leeggeroofd. 
TV-Rijnmond besteedde hier in het programma Politienieuws 
uitgebreid aandacht aan. 
Aan het onderzoek werd door ca. 20 vrijwilligers meegewerkt, 
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waaronder leden van de A WN Lek- en Merwestreek. 
Gemiddeld drie dagdelen per week werd door Martin Veen en 
Peter von Hout en een aantal vrijwilligers besteed aan de uitwer
king van de vondsten in de werkruimte 'Dit Is In BetWehem'. 
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Afb 11. Detail van de plattegrond van Gorinchem door N. Wijt
mans; ca. 1600. De pijl geeft het "Huis van Paffenrode" op de 
plaats van het huidige Kazerneplein aan. 

Schervenspreekuur 
Er werd in het Gorichems Museum door Martin Veen vier maal 
een schervenspreekuur gehouden. Helaas kon de wachtkamer nog 
wel wat beter gevuld zijn. In totaal maakten slechts een kleine 
twintig personen van het spreekuur gebruik. 
Het is wenselijk aan deze service meer gericht publiciteit te geven. 




