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GORINCHEM, BORNSTEEG 
T. Koorevaar 

Op 27 augustus en 19 november zijn door de Archeologische Werkgroep 
Gorinchem in de Bornsteeg met een door de Gemeente ter beschikking 
gestelde graafmachine twee onderzoeken verricht (zie afb. 14). 
Al snel werd duidelijk dat op deze lokatie, die slechts 50 meter van de 
Lingehaven verwijderd ligt, het cultuurpakket veel dikker was dan in de 
Revetsteeg. In de eerste put werden tussen 2 en 3,5m minstens twee 
ophogingslagen aangetroffen die op grond van het daarin aangetroffen 
aardewerk te dateren zijn in de periode tussen 1350 en 1525. Interessant was 
de vondst van beleemde vlechtwerkresten met daarin een houten maatlatje 
(afb. 15a) en enkele houten staanders (afb. 15b). Deze put is tot 3,9m 
uitgegraven. 
In de tweede put, die tot een diepte van bijna Sm is uitgegraven, werd op ca. 
2,5m diepte een woonlaag van laagjes zand, klei en mest aangetroffen. Op 
2,95m lokaliseerden we de resten van een baksteenfundering waarvan nog 
drie lagen aanwezig waren. De breedte hiervan bedroeg 33cm. Het 
baksteenformaat was 29 x 14 x 7cm (138, 14a). In de kleilagen daaronder 
bevond zich tussen 4,5 en 5m diepte, over de gehele breedte van de put en 
bijna haaks op de Bornsteeg, een 8cm dikke meest vertikaal staande 
vlechtwerkafscherming die naar beneden uitliep in een afvallaag van vezelige 
mest en houtresten. Hierin werden twee middeleeuwse schoenen gevonden. 
Het vertikale vlechtwerk vormde een afscheiding tussen lichtgrijze klei ten 
oosten en bruine klei ten westen. Overigens zijn de onderste lagen in 
verband met het instortingsgevaar nietter plekke bekeken, maar met de kraan 
omhooggebracht en op de begane grond op resten onderzocht. 
Het vroegste aardewerkmateriaal dat uit deze put tevoorschijn kwam was 
proto-steengoed, voorzichtig te dateren in 13d-14A. Het materiaal uit deze put 
gaat dus wat verder terug dan dat van put 1, maar we hebben hier naar onze 
mening de oudste cultuurlagen van Gorinchem nog niet te pakken. Bekend 
zijnde met een eerste vermelding van Gorinchem in het tweede decennium 
van de 13e eeuw, moeten er dus nog oudere lagen op te sporen zijn. 

Afb. 15a: Eikehout_en maatlatje Afb, 15b: Eikehouten paalresten 

afm. 1.4 x 1,3 x 38,6 cm. afm. 8,5 x 8,5 x 110 cm 
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