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VAN HET ARCHEOLOGIEDEPOT GEMEENTE GORINCHEM
Toos Busch, lvfartin Veen en Wieteke van Hulten

Project Bagijnenwalstraat en Lindeboom - Bouwproject Helden van Gorkum
De opgraving na onderzoek in 2008 - 2011-2012 -2019 vond plaats in de maand
juni 2020 door Hollandia Archeologen. Fundamenten van een klooster of
Bagijnhof uit de late middeleeuwen werden blootgelegd. Ook het daarop liggende
kruisvormig fundament van een molen werd zichtbaar. De medewerkers van het
depot zijn bij dit project ingeschakeld. Alle leerlingen van de basisschool de
Tweemaster bezochten de opgraving. Het palenplan werd aangepast en de
archeologische resten blijven in de ondergrond behouden onder de nieuwbouw. De
opdrachtgever van het project heeft naar aan leiding van het onderzoek een brochure
uitgebracht, met daarin het verhaal van de locatie. Deze brochure is te vinden op
onze website.

Ajb. 1 Opgraving Bagijnenwalstraat. Foto: Joop van Zuijdam
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Vervolg wandtegels van de Langendijk 1
In september 2020 werden tijdens de verbouwing onder Langendijk 1 weer
wandtegels gevonden. Ook nu met afbeeldingen van engeltjes/cupido's,
kinderspelen, dieren, vogels en witjes. Als laatste kwam een gekleurde vogel
tevoorschijn. De restauratie en documentatie vraagt nog veel tijd.

Ajb. 2 Wandtegel met vogel LDKI. Foto: Toos Busch
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Website
De website www.archeologiegorinchem.com werd regelmatig uitgebreid en
gedurende het hele jaar goed bezocht.
Diversen
• Op 19 februari bracht het team Stadsontwikkeling een bezoek aan het
depot.
• Een groep van de cursus Gorcumkunde bezocht het depot voor een
rondleiding.
• Rotary Gorinchem kreeg een rondleiding in het depot in twee groepen van
13 personen.
• De heer W. J. Boudestein is op 15 februari overleden. Hij beschreef tot
2004 van alle projecten de munten, muntgewichten en rekenpenningen.
• Schenking van een complete aspot en een wandtegel uit de Hoogstraat
door firma Bronkhorst.
• Schenking van 24 wandtegels uit het pand Langendijk 1 door P. Zwijsen.
• Schenking van een haardsteen uit de binnenstad door J. van Camp.
• Schenking van een Gorcums lakenlood en een glazen zeskantige dobbeltol
door C. van der Esch.
• Nilsa Harney, masterstudent in Leiden, deed gedurende 2 dagen
wetenschappelijk onderzoek aan skeletten naar parasieten.
• De indeling en registratie van de voorwerpen in de metaalkamer werd
vernieuwd.
• In 2020 bezochten in totaal 70 mensen het depot. Dit was mogelijk door
de inzet en medewerking van de vrijwilligers.
Publicaties
• Blonk-van den Bereken, AL, A.A.A. Verhoeven, H. van Londen, J.W.
Oudhof, G. Overmars & M.E. Lobbes (2020)Ambachtelijke productie in
steden. Een inventarisatie en analyse op hoofdlijnen van archeologische
aanwijzingen voor ambachtelijke productie in steden in de late
middeleeuwen
en
nieuwe
tijd, Nederlandse
Archeologische
Rapporten 066, Amersfoort.
• Busch, T., W. van Hulten & M. Veen. Jaarverslag archeologiedepot
gemeente Gorinchem (2019), in: Jaarverslagen over 2019, Grondig
Bekeken 35 nr. 1, p. 32-35.
• De Grienden VOF. Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het
verhaal van de plek, Hoornaar.
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•

•

Hartog, E. den. Een hondenbegraafplaats op het kasteel in Gorinchem?,
in: R. Groben & T. Hermans (red.), "Hier wonen wij! Is het niet prachtig".
Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in
Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 2,
Zwolle, p. 95-110.
Roodenburg, F. Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomeren/aan
en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de
verkennende
fase,
Utrecht.

Covid-19
Als gevolg van Covid-19 kon een aantal zaken in 2020 helaas geen doorgang
vinden:
• De basiscursus archeologie werd gevolgd door Joop van Zuijdam, Barbara
van Ruijven en Edith Golverdingen, maar werd voortijdig beëindigd.
• De snuffelstage van een vwo leerling ging niet door.
• De nationale archeologiedagen gingen in 2020 niet door.
Krantenartikelen
• AD Rivierenland, 4 juni: Zoeken naar restanten pesthuis.
• AD Rivierenland, 12 juni: Fundamenten klooster of Bagijnhof
blootgelegd.
• De stad Gorinchem, 16 juni: Hoge verwachtingen van opgraving
Bagijnenwal. Uiteindelijk zijn wij de grootste vemietigers.
• De stad Gorinchem, 23 juni: Archeologen vinden klooster.
• AD Rivierenland, 18 september: Bye, bye beker! Gorcumse bodemschat
uit de l 6de eeuw belandt in Engelse handen.
Video
GorkumTV maakte bij de opgraving een video Opgraving derde klooster van
Gorinchem.
Brochure
Helden van Gorcum is een uitgave van 26 pagina's door De Grienden VOF,
uitgegeven bij de officiële start van het bouwproject Helden van Gorkum in de
Bagijnenwalstraat-Lindeboom.

