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VAN 01<: ARCH EOLOGI CH E WERKG ROEP (;ORI ClrnM 

Martin Vi'<'n/Tt.•us Koon•1•aar 

De werkgroep Archeologie vergaderde in 2006 slechts drie maal. Grote 
opgravingen hebben zich in 2006 niet voorgedaan. 

In februari is door Ho llandia een proefsleuvcnondcrzoek uitgevoerd 
naar de voormalige lijnbaan op een deel van het De Haan-terrein. De 
bodem bleek hier volledig verstoorJ en er is niets van de lijnbaan terug
gevonden. 

Het veldonderzoek dat gedurende vier dagen in Hoog-Dalem is uitge
vo1:rd, heeft wel scherven opgeleverd, maar geen an;hcologischc sporen. 
De besprekingen van de werkgroep hebben verder voor een belangrijk 
deel in het teken gestaan van het presenteren van in het verleden uit
gevoerd onder.wek. Zo zijn er in de nieuwe vestiging van V&D aan de 
Krijtstraat vitrines met vondsten geplaatst. (Overigens staan alle vonds
ten met een foto op de website.) 
Voor de parkecrgmage aan het Kazerneplein zijn ideeën geopperd om 
de resultaten van de opgraving van het l luis Paffcnrodc in 1997 op een 
of andere manier zichtbaar te maken. bijvoorbeeld door een informatie
paneel bij de betaalautomaten . 
Op 20 mei hebben Martin Veen en Pieter Floorc de werkgroep vertegen
woordigd tijdens de Historisd1c Markt. 
Op 9 september is hel eerste exemplaar van het door Anja Broeken 
geschreven publieksbock "Gon;umsc bodemschatten" gepresenteerd. 
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1 h:t eerste exemplaar werd in Brasserie Zilt en Zoet aangeboden aan 
werkgroepslid Martin Veen. Het boekje is voor C 9,50 te koop bij de 
VVV. het Gorcums Museum en het Stadsan;hief. 
In oktober 2006 is de film "Afblijven". naar een kinderboek van Carry 
Slee. in <le bioi;coop te zien geweest. De vrijwilligers van de Werkgroep 
Archeologie hebben daarvoor de "filmslaapkamer" ingericht met spul
len uit Gorinchem. 
In <le loop van 2006 maakte de werkgroep kennis met Eli7a van Rooijcn. 
die vanaf de zo1nervakantie de werkzaamheden van Pieter Floorc heeft 
overgenomen en voortaan ook alle vergaderingen van de werkgroep 
bijwoont. 

.-1.fh !3 Ik 111<'1 ,11mU,•1111it c;otindu'III i111:1'richtc slaapka111a mor clc.film ''.1/1,/ijl·m ". 
l •i1111: Martin I i ·1•11 

Er zijn plannen in de maak om in Gorinchem een I lamclhuis te rea
liseren aan de Kortcm.lijk 53. de geboorteplà van de ontdekker van 
Korea . Hendrick ! lamel. l lcndrick werd in 1630 geboren en ging als 
boekhouder aan boord van het VOC-sd1ip de Sperwer, waarmee hij in 
1653 strandde voor hel Koreaanse eiland kju. Hij heeft daar dertien 
jaar gevangen gezeten, maar ont~naptc uiteindelijk . Van zijn ervaringen 
hield hij een dagboek bij en is mede daardoor bij bijna iedere Kore-
aan bckem.l. Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium en 
staat voo r begin 2007 een archeologisch onderzoek door middel va n een 
procfäh:uf gepland. waarmee men meer inzicht hoopt te krijgen in Je 
dijkopbouw, de voormalige bebouwing, de achtergrens van het ~n.:cd 
i.:n eventuele beerputten op hel ~rcecl. 
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