44

45

In 1395 schonk Guy van Chatillon, g-raafvan Blois en heer an Schoonhoven en Gouda, het
patronaatsrecht van de parochiekerk, gewijd aan t. Bartholomeus, en de Heilige Kruiskapel aan
de RDO. De commandeur woonde schuin tegenover de kerktoren en beheerde de bezittingen
en hun inkomsren. Deze situatie heen tol aan de Refonnatie in 1572 voortbe taan. chter tot
vandaag heeft choonhoven een commandeurszetel bij de RDO, gevestigd in trecht.
Middelpunt van de tentoonstelling was de "kop" van
Guy van Blois, een re terend deel van zijn gi ant
(grafmonument in bruikleen Musée des Beaux Arts Ie
Valenciennes).
De RDO telde de originele charters van de chenking
uit 1395 en meerdere attributen beschikbaar. Daarnaast
toonde een film de geschiedenis en het hedendaag
funcl.ioneren van de Orde.
Vitrines waren ingericht met bodemvondsten uit
ch nhoven, die bij archeologi ch onderzoek sinds 1984
zijn gevonden door de AW
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HET AR HEOLOGIEDEPOT GEMEENTE GORINCBEM

Toos Busch, Martin Veen en Wieteke van /-111/ien

ationale Archeologiedagen 12 - 13- 14 oktober
Drie middagen waren de bezoekers welkom 0111 dierenschedels en botten te bekijken die
niet eerder waren geëxpos eerd. Daarnaast een (mini)expositie van voorwerpen uit het depot,
waarvan foto' · voorkomen in het boek 'Tien Eeuwen Gorinchem'.
Kinderen kregen de mogelijkheid een rondje Speuren in het depot te doen.
Er vertrokken 27 arche 0 logen in spé mei een diploma. De metaaldetector werd door de kinderen
veel gebruikt, de vondsten waren voor de enth u sia Le vinders. In totaal 122 bezoekers konden
naar het vondstenspreekuur van Martin Veen aardewerk- en metaalrestauraties bekijken en
worden rondgeleid door de depots. Door het afval van de voorouders kan men een beeld
reconstrueren hoe mensen vroeger hebben geleefd.
cbenkingen
•l Twee ets bestaande uil 2 leskisten gevuld met educatief materiaal voor het onderwijsl
geschonken door Erfgoedhui Z-H.l

Ook wa een Sermoenenboek te zien gedrukt in het
Klooster t. Michiel in Den Hem, buiten choonhoven.
Alles daterend uit de periode 1300 - 1600.
Ajb. 28. Kop van Guy vun 8/ois.
Foto: Roh Glas/ra Fotogrc1fie-Schoonhoven.

Mede door een belangrijke gift uil. het Archeologiefond van de AWN was het voor de
initiatiefnemers mogelijk om een interactieve les te ontwikkelen voor leerlingen van groep 7
en 8 van de asis cholen en voor de eerstejaars van het voortgezet onderwijs. Door gebruik
te maken van notebooks en smartphones konden de leerlingen onder I iding van een gids op
diverse Jo aties in de stad zelf opdrachten downloaden en uitvoeren. Aan bezoekers werd
gratis een fraai boekje uitgereikt en de scholieren kregen een kwartetspel mee met speciale
afbee.ldingen.
Op de sluitingsdag bleek dal 1700 bezoekers en 450 cholieren de Lent on ielling hadden
bezocht. Een moo.i resultaat.

___
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·chonken vormpjes. Foto: Toos Busch.

•l 11 ormpj · van rood bakkend aardewerk en een pij paarden jezusbeeldje afkom tig uit del
Lingehaven (1
geschonken door Y. Dessovagie.l
•l Aardewerk h r n, wandteg 1 (fragmenten) en een netverzwaarder van d C Grote Markt enl
de Burgstraat, chenking T. erutti - ijen.l
•l Een wandtcg I uit de Bornsleeg schenking mevrouw Van Diemen.l
•l Tijdschrift:en: 73 uitgaven van The oinhunter Magazine geschonken door M. van Bommel.l
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Het bock: Tien Eeuwen Gorinchem Geschiedenis van een Hollandse stad
A rcheoloog Tim Hoogendijk schets t de archeologische bevindingen in Gorcum .
A rcheologie van steentijd tol vroege midde leeuwen: p. 24 - 25
O pg ravingen aan de Rosmo lensteeg e n de Krijtstraat: p. 54 - 55
Midde leeuwse hoeves - ook in Gorinchem?: p. 60 - 6 1
O pgravingen naar de middeleeuwse stadsmuur: p. 132 - 133
Schrijfstiften en pelg ri ms insig nes uit Gorcumse bode m: p. 158 - 160
Rijk gevulde beerputten op het Kazerneplein e n de N ieuwstad: p. 340 - 34 1
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Diversen
Een stage van een dag voor VWO leerli ng Mette Poot vanuit het voortgezet onderwijs.
Hendrick Hamel Museum kreeg 3 wandtegels (fragmenten) met o lifanten in bruik leen.
Wetenschappelijk o nder.wek: s keletten van z warte ratten worden onderzoc ht.
Publicaties
• T. Busch, M . Veen en W. van Hulten. Jaarverslag archeologiedepot gemeente Gorinc hem
(20 17) In: Grondig Bekeken. Tijdschrift van de AWN-afdeling Lek- en Merwestreek. 33e

F. Cerutti beschrijft het to l stand komen van archeologisch be leid in Gorc um : p. 576 - 577
•

VrijwiUigers
In totaa l z ij n e r negen vrijw ill igers betrokken bij het depot.
Registratie en restauratie vragen de mees te tijd.

j aargang 20 18 no. 2, p.44 - 4 7.
F. Cerutti, R. M ulder, B. Stam kot & A. de Vries red. (20 18) Tien eeuwen Gorinchem.
Geschiedenis van een Ho llandse stad. Utrecht.

Krnntenarl'ikclcn
AD Rivierenland, 2 mei, Gorinchem betaalt mee aan hote l. Vonds t is verwerkt in de vloer e n de
his torie blij ll z ichtbaar
De Stad Gorinchem, 9 en 16 o ktober: Open middagen archeologiedepot Gorinchem
(gemeentepagina)
AD Rivierenland, 12 oktober: Vonds ten in depot te zien
AD Rivierenland, 15 oktober: Archeologiedagen in Dordrecht en Gorinc hem trekken vee l
bekijks ' Afval van de voorouders'
De Stad Gorinchem, 16 oktober: Schat zoeke n tij dens A rcheologiedagen.

Ajb. 30. liet raad 1·elachtig object. Foto bewerking Arie Saakes.

Een ijzeren voorwerp van I, 1 kg is tot nu toe een raadse lachtig o bject. Elektro lyse gestart,
gedeelte lijk resultaat. Wat is het? Een vuurbok? Te veel deta ils. De ronde opening is
waarschij nlijk de uits paring voor een uurwerk. Wo rdt vervo lgd.

Website
De website www.archeologiegorinchem.com werd regelmatig aangevuld e n gedurende het hele
j aar goed bezocht
Ajb. 31. Speuren in de 'zandbak ·Jijdens de

Gorcumkunde
In navo lg ing van andere s teden s tartte de eerste cursus Gorcumkunde in 20 17. Inm iddels hebben
3 groepe n van ongeveer 20 dee lnemers - in kleine groepen - een rond leiding gehad in het depot.
Dit leverde een aanta l positieve reacties o p.

Nationale Arr:hcwlogiedage11.
Foto: Toos Busch.

