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Wandtegels van de Langendijk (2019) 
Begin juni werden tijdens de ver

bouwing van een oude kelder -

onder Langendijk 1 - wandtegels 

gevonden. Deze konden van de 

ondergang worden gered. Ze wer-

den in het depot schoongemaakt, 

waar mogelij k hersteld en gedo

cumenteerd. Het zij n engeltjes/ 
cupido's uit ca. 1650 - 1675. Verder 

kwamen wandtegels met kinder-

spelen, d ieren, vogels en witjes 

tevoorschijn. Tijdens de Nationale 

archeologiedagen in oktober wer-

den ze tentoongesteld. De kinderen 

mochten ook zelf een tegel versie-
ren. Het was een succes. 

Later kwamen er uit de kelder meer tegels r 

eerder genoemde tegels. Veel van deze twee 

Hotel Buiten de Waterpoort 
Begin 2019 was de bouw van restaurant Stc 

nemer Berry Voet heeft de archeologische\ 

al in 2016 aangetroffen muurresten ingepas 

z ichtbaar gemaakt middels g lasplaten in de 

- in Utrecht en den Haag - archeologische r, 

aanwinst voor Gorinchem. 

Website 

De website www.archeologiegorinchem.co1 
jaar goed bezocht. 

Educatie 

Twee groepen 8, leerlingen van de Tweema 

school maakten kennis met de Gorcumse be 
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JAARVERSLAG ARCHEOLOGIEDEPOT GEMEENTE GORINCHEM 2019 
Toos Busch, Martin Veen en Wieteke van Hulten 

Project Knipsteeg 13 - 15 (2019) 

Archeologisch onderzoeksbureau De Steek

proefheeft van 13 mei tot en met 31 mei 

2019 een archeologische opgraving uitge

voerd. De aanleiding voor dit onderzoek 

zijn de nieuwbouwplannen op deze locatie. 
Verwacht werd een vervolg te vinden van de 

sporen van de middeleeuwse Grote School 

die in 2002 tevoorschijn kwamen toen het 

warenhuis V& D werd gebouwd. Er is geen 

verband met de school gevonden. 

De grote verrassing was dat parallel aan de Knipsteeg een totaal onbekende gracht bleek te 

hebben gelopen. Deze diepe gracht was volgestort met mortel. Het was onverantwoord tot de 

bodem van de gracht te graven. Verder werden een aantal houten bakken van twee bij twee 

meter gevonden. Deze werden vennoedelijk gebruikt bij het looien van leer. De samenstelling 

van het organisch materiaal uit de bakken wordt nader onderzocht. Na de opgraving hebben de 

medewerkers van het gemeentelijk depot de inhoud van een beerput gezeefd waarvan een volle
d ig verslag in het opgravingsrapport zal verschijnen. 

Een groep leerlingen van groep 8 van De Tweemaster kreeg op 24 mei op het terrein ui tleg over 
de opgraving en de vondsten van de archeologen. 

Project Bagijnenwalstraat (2019) 

Tweemaal werd een onderzoek u itgevoerd door archeologisch onderzoeksbureau Hollandia. 

Het eerste onderzoek bestond uit het maken van enkele proefsleuven links en rechts van de 
Bagijnenwalstraat op 6-7-8 mei 2019. 

Het tweede onderzoek vond plaats op 4-5-6 september 2019. De fundamenten van de stadsmuur 

werden blootgelegd en ingetekend. Gedurende twee dagen was Hein Hundertmark hierbij aan
wezig. 



Wand!tegels van de Langendijk (2019) 

Begin juni werden tijdens de ver

bouwing van een oude kelder -
.;. 

onder Langendijk 1 - wandtegels 

gevonden. Deze konden van de 

ondergang worden gered. Ze wer
den in het depot schoongemaakt, 

waar mogelijk hersteld en gedo

cumenteerd. Het zijn engeltjes/ 

cupido's uit ca. 1650 - 1675. Verder 

kwamen wandtegels met kinder

spelen, dieren, vogels en witjes 

tevoorschijn. Tijdens de Nationale 

archeologiedagen in oktober wer
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den ze tentoongesteld. De kinderen 

mochten ook zelf een tegel versie-
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ren. Het was een succes. 

Later kwamen er uit de kelder meer tegels met een tulp in een kwadraat en een vervolg van 

eerder genoemde tegels. Veel van deze tweede keus tegels zal in Gorcum zijn gebakken. 

Hotel Buiten de Waterpoort 

Begin 2019 was de bouw van restaurant Stoute Karel en Hotel Karel de Stoute voltooid. Onder

nemer Berry Voet heeft de archeologische vondst in zijn hotel geïntegreerd. In het hotel zijn de 

al in 2016 aangetroffen muurresten ingepast. In een vergaderkamer en diverse hotelkamers is dit 

zichtbaar gemaakt middels glasplaten in de vloer. Op een vergelijkbare manier zijn ook elders 

- in Utrecht en den Haag - archeologische resten ingepast en zichtbaar gehouden. Het is een

aanwinst voor Gorinchem.

Website 

De website www.archeologiegorinchem.com werd regelmatig uitgebreid en gedurende het hele 

jaar goed bezocht. 

Educatie 

Twee groepen 8, leerlingen van de Tweemaster en de Poorter en een groep 5/6 van de Jenaplan

school maakten kennis met de Gorcumse bodemvondsten tijdens een bezoek van een uur. 

www.archeologiegorinchem.com
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Diversen 

Op 5 maart bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan het depot. 

Op 26 april werd vrijwilliger Joop van Zuijdam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Twee groepen van de cursus Gorcumkunde bezochten het depot voor een rondleiding. 

De serviceclub InnerWheel kreeg een rondleiding in het depot. 

Een afbeelding van een wandtegel met engeltje/cupido van de Langendijk staat op het afstu

deeronderzoek HISTORISCHE INTERIEURS van Anne Pellikaan (ReinwardtAcademie). 

Een maatschappelijke stage van 10 uur werd gedaan door Maartje Akkerman vwo-leerling 

uit Sneek. 

De muizenval - een grijze kan van het Bluebandhuis met de muizenbotjes - was onderdeel 

bij de tentoonstelling Middeleeuwse tuinen. Aardse paradijzen in oost en west, 1200-1600 in 

het RMO te Leiden. 

Schenking deel van schedel van de Groenmarkt door leerling groep 5/6 Lars van Wijngaarden. 

Schenking van 6 wandtegels uit de binnenstad door Willy Stoel. 

Schenking van een korte zeis met steel - tuinvondst - door C. de Boon 

Schenking van twee stuks hang- en sluitwerk gevonden op bastion IX door Hugo Ouwerkerk. 

Schenking van 30 wandtegels (datering ca. 1880) uit de Altenastraat door L. van Andel. 

Aanvulling van de bibliotheek door Caroline Tulp: Uit het juiste hout gesneden, auteur 

S. Lange.

Gorkum TV maakte tijdens de Nationale archeologiedagen een video. Deze werd vele malen 

bekeken op Facebook. 

In 2019 bezochten totaal 300 mensen het depot waarvan 137 tijdens de Nationale archeologieda

gen in oktober. Dit was mogelijk door de inzet en medewerking van de vrijwilligers. 

Publicaties 

Busch, T. M. Veen en W. van Hulten. Jaarverslag archeologiedepot gemeente Gorinchem 

(2018) In: Grondig Bekeken.Tijdschrift: van de A \VN-afdeling Lek- en Merwestreek. 34e 

jaargang 2019 nr. 1, p. 45-47. 

Mol, E. Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter 

hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein. 

Salomons, K.T. Het glacis van bastion XI in Gorinchem, een archeologische opgraving voor 

de plaatsing van een duiker, Hollandia reeks 680, Zaandijk. 

Verboom - Jansen, M. Gorinchem, Tol steeg 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeolo

gisch Bureauonderzoek (BO), Transect-rapport 1787, Nieuwegein. 

Willemsen, A. Middeleeuwse tuinen. Aardse paradijzen in oost en west, 1200-1600, Leiden 

p.31-33.
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Krantenartikelen 

AD Rivierenland, 24 april: Archeologen hopen op sporen van middeleeuwse school. Onder
zoek in de Knipsteeg in Gorcumse binnenstad. 

AD Rivierenland, 25 mei: Archeologen speuren naar eeuwenoude sporen in de Knipsteeg 

· Deze gracht is op geen enkele kaart van Gorinchem te vinden· . 

De Stad Gorinchem, 28 mei: De Tweemaster duikt de grond in. 

AD Rivierenland, 1 juni: Engeltjes verborgen in een Gorcumse kelder. 

AD Rivierenland, 9 juli: Gorcumse muizenval in museum Leiden. 

De Stad Gorinchem, 1 oktober: Open middagen archeologiedepot Gorinchem (gemeentepagina). 
De Stad Gorinchem, 8 oktober: Open middagen archeologiedepot Gorinchem (gemeentepagina). 

AD Rivierenland, 12 oktober: Oog in oog met engel in archeologisch depot. 

Foto s: Toos Busch 




