UIT DE WERK GROEPEN
STAND VAN ZAKEN IN GORINCHEM
Teus Koorevaar
Het archeologisch onderzoek op het terrein De Blijenhoek
in Gorkum ligt al weer even achter ons. Niet minder dan
zo'n zestig kratten met vondsten uit ca. dertig beerputten
en kuilen staan in de werkruimte van het pand 'Dit Is In
Bethlehem' te wachten op de verwerking die na de zomer
vakantie onder voorlopige leiding van Pieter Floore van
start zal gaan.
Alle vrijwilligers die aan de opgraving hebben meegedaan
zijn op 10 juni uitgenodigd op het Gorkumse Stadskantoor,
waar Pieter Floore aan de hand van dia's een overzicht
presenteerde van de opgraving en de resultaten daarvan.
Ook werd informatie verspreid over de AWN en werd geïn
ventariseerd wie wanneer bij de vondstverwerking zou
kunnen helpen. Zoals we uit ervaring weten brengt de uit
werking immers het meeste werk met zich mee. Om een
idee te krijgen hoe een en ander in zijn werk gaat wordt na
de zomervakantie een bezoek georganiseerd naar de
Dordtse werkruimte.
Martin Veen en Peter von Hout hebben inmiddels al een
begin gemaakt met conserveringsmaatregelen van de
meest kwetsbare vondsten zoals hout en leer.
Peter heeft zich bereid verklaart om in de werkruimte een
restauratie-atelier op te zetten. Hij heeft hierin een jaren
lange ervaring opgedaan bij de ROB.
Het leer zal met Polyethyleenglycol in eigen beheer kunnen
worden geconserveerd en ook de meeste houtvondsten
verwacht Peter in eigen beheer te kunnen conserveren. De
moeilijke stukken zullen aan het Rijksmuseum in Amster
dam worden uitbesteed om te laten vriesdrogen. Van de
metaalvondsten zijn inmiddels ruim twintig munten ter
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Afbeelding 1:

De ruim dertig kratten met skeletmateriaal,
wachtend op transport naar leiden.

6

Afbeelding 2:

Martin Veen voegt aan de houtvondsten water en
formaline toe om schimmelvorming tegen te gaan.
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determinatie en conservering uitbesteed aan het Pennin
genkabinet. Verder zullen de ruim dertig kratten met skelet
materiaal van het terrein aan de Varkensmarkt binnenkort
voor onderzoek worden uitgeleend aan het Anatomisch
Laboratorium in Leiden. Daarmee zal er weer iets meer
ruimte vrijkomen om te kunnen werken. Het ligt in de
bedoeling om de skeletten na het onderzoek te laten herbe
graven. Hierover zijn al kontakten gelegd met de Rooms
Katholieke gemeente binnen Gorinchem.
We hopen dat de materialen en hulpmiddelen die voor de
conservering en restauratie nodig zijn zo spoedig mogelijk
kunnen worden aangeschaft, zodat er na de vakantie kan
worden begonnen met het grote werk.
Het ligt in de bedoeling om eerst de inhoud van de meest
rijke beerput (vondstnummer 32) te verwerken en daarover
te publiceren.
We hopen dat Martin en Peter uit de hoek van de vrij"!Villi
gers veel daadwerkelijke steun krijgen om deze klus te
klaren.
Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden bij:
Martin Veen, Kapelsteeg 3 in Gorinchem (0183 - 636840)

Afbeelding 3:
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Een pronkstuk uit een van de beerputten.
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