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Samenvatting
In de periode tussen 19 en 10 oktober 2017 is in opdracht van reinigingsdienst Waardlanden
uit Gorinchem, archeologisch onderzoek verricht op diverse locaties in de historische
binnenstad van Gorinchem. Dit in het kader van de aanleg en verplaatsing van ondergrondse
afvalcontainers. In totaal zijn er zeven locaties onderzocht. Twee hiervan, locatie Varkenmarkt
en Groenmarkt, zijn vooraf aan het civieltechnisch werk uitgevoerd. De overige locaties
zijn uitgevoerd tijdens het civieltechnisch werk. Alle onderzoeken hebben de status van
archeologische opgraving
Stadhuis en begraafplaats aan de Groenmarkt.
Met betrekking tot het begraafplaats zijn er diverse inzichten verkregen aan de hand van
het recente onderzoek die merendeel overeenstemmen met de bevindingen van het eerdere
onderzoek. Het onderzochte deel van het grafveld wordt in gebruik genomen aan het
einde van de 14e eeuw of het begin van de 15e eeuw. Het overgrote deel van de gedateerde
graven stamt uit de tweede helft van de 15e eeuw en het begin van de 16e eeuw. Een
graf kan halverwege de 16e eeuw geplaatst worden. Dat jongere graven ontbreken is in
overeenstemming met het beeld dat het eerste stadhuis rond 1600 wordt aangelegd en dat
het grafveld op de onderzoekslocatie niet langer as zodanig in gebruik is. Er zijn geen resten
aangetrofen van het oudere stadhuis. Van de herbouwfase aan het begin van de 19e eeuw zijn
wel sporen aangetrofen. Gezien het baksteenformaat van de waterput is deze te associëren
met de jongste (huidige) fase van het stadhuis.
Varkenmarkt
Aan de Varkenmarkt is een oost-west gerichte sloot of greppel aangetrofen die over lange
tijd moet hebben gefunctioneerd. De greppel is in verschillende gebruiksfasen opnieuw
geprofleerd en dateert waarschijnlijk vanaf de 15e tot in de 17e of 18e eeuw. Waarschijnlijk
gaat het om een verkavelingsgreppel. Vanaf het tweede vlak zijn er diverse mestkuilen
aangetrofen die in de 14e en 15e eeuw gedateerd kunnen worden.
Struisvogelstraat
De aangetrofen muurresten aan de Stuisvogelstraat kunnen worden toegewezen aan een
muurtoren van de Gorcumse stadsmuur. Het baksteenvolume is min of meer overeenkomstig
met de volumes die bij eerdere onderzoeken zijn geconstateerd. Echter, deze afmetingen
van de stenen zijn regelmatig aangetrofen in combinatie met andere (kleinere) volumes.
Hierdoor ontstond de veronderstelling dat er in Gorinchem, zoals ook voor andere plaatsen
geconstateerd, de vermindering van de baksteenvolumes ten opzichte van de tijd niet lineair
verloopt.
Het dendrochronologisch onderzoek van de houten funderingsresten onder het muurwerk
heeft helaas geen dateringen opgeleverd. Wel kan het gekoppeld worden aan de veronderstelde
tweede aanlegfase/herstelfase van de stadmuur en dat de torenconstructie mogelijk als latere
toevoeging aan het weerwerk geïnterpreteerd kan worden.
Overige locaties
Op de overige locaties zijn geen relevante sporen en/of vondsten aangetrofen.

8

Gorininchem ondergrondse vuilcontainers

Afbeelding 1.2 Locatie Varkenmarkt. boven: documentatie van de profelen met daarin de sloot of greppel
(lichtgrijze vulling aan de rechterzijde naast de jalon). Onder: het vrijleggen van de middeleeuwse mestkuilen (donkerbruin) onder de sloot.
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1. Inleiding
In de periode tussen 19 en 10 oktober 2017 is in opdracht van reinigingsdienst Waardlanden
archeologisch onderzoek verricht op meerdere locaties in de historische binnenstad van
Gorinchem. Dit in het kader van de aanleg en verplaatsing van ondergrondse afvalcontainers.
In totaal zijn er zeven locaties onderzocht. Twee hiervan, locatie Varkenmarkt en Groenmarkt,
zijn vooraf aan het civieltechnisch werk uitgevoerd. De overige locaties zijn uitgevoerd tijdens
het civieltechnisch werk. Alle onderzoeken hebben de status van archeologische opgraving.

Afbeelding 1.1 Het onderzoeksgebied op een actuele plattegrond. nr 1.Varkenmarkt, 2. Groenmarkt 3.
Haarstraat, 4. Bagijnewal, 5. Struisvogelstraat, 4. Boerenstraat, 7. Blauwe Torenstraat.-
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Afbeelding 2.1 Locatie Groenmarkt. 19e eeuwse waterput voor hemelwaterafvoer van het voormalige
stadhuis.
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2. Onderzoeksgebied
2.1 Algemeen
De onderzoeksgebieden omvatten diverse locaties omvat de oppervlakte waarbinnen
twee ondergrondse containers worden geplaatst. Voor de plaatsing van een ondergrondse
containers wordt een gebied van 8 m2 tussen 2 en 3,0 m -maaiveld ontgraven. De exacte
locaties worden in de desbetrefende alinea,s behandeld. Voor de locatie aan de Groenmarkt
is een put aangelegd met afmetingen van ongeveer 2,75 bij 5,5 m.

2.2 Archeologische verwachting
In 2017 heeft op de beoogde locaties een booronderzoek plaatsgevonden. Per locatie zijn er
drie boringen geplaatst (Tuinman 2017). Op basis van dit onderzoek zijn er zeven locaties
geselecteerd voor aanvullend onderzoek.
Voor vijf locaties is geadviseerd om de civieltechnische werkzaamheden te begeleiden. Het
gaat om de locaties: Boerenstraat/Afuithof, Bagijnewal, Blauwe Torenstraat, Haarstraat en
de Struisvogelstraat.
Twee locaties worden een archeologische opgraving voorafgaand aan plaatsing: de
Varkenmarkt en de Groenmarkt. Voor deze locaties is de verwachting hoog: door het
booronderzoek is ofwel duidelijk geworden dat de locaties zeer waarschijnlijk intacte
archeologische sporen zullen bevinden. Voor de locaties Varkenmarkt is een verwachting
voor nederzettingssporen uit de middeleeuwen/nieuwe tijd en voor de locatie Groenmarkt
is er een verwachting voor de nederzettingssporen en grafveld uit de middeleeuwen en
nieuwe tijd.

2.3 Doel- en vraagstelling
De doelstelling van het onderzoek is het ex-situ behouden van de in de bodem aanwezige
archeologische resten.
Hiertoe zijn de volgende vragen geformuleerd:
− Wat is de aard, oriëntatie en omvang van de archeologische sporen?
− Uit welke perioden dateren de archeologische resten?
− Indien er huisplaatsen worden aangetrofen, is er sprake van fasering en hoe ziet deze er uit?
− Valt, indien gevonden, er aan de hand van het gevonden skeletmateriaal iets te zeggen over
sekse, leeftijd en kwaliteit van leven van de overledene?
− Zijn de archeologische resten behoudenswaardig?
− Hoe ziet de bodemopbouw er uit?
− Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog of zeer
hoog scoort. In hoeverre is de ondergrond in de 20e eeuw verstoord?

12
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Afb 3.1 Boven: De onderzoekslocatie op de Groenmarkt aan de achterzijde van het Gorcums museum
Onder: het vrijleggen van spoor 22 en 23, twee kisten met botresten
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3. Geologie

Type gegevens

Bron

Beschrijving

Geologie

Vos 2015

Formatie van Echteld

Geomorfologie

ARCHIS3

Niet gekarteerd

Bodemkunde

ARCHIS3

Niet gekarteerd

Tabel 1.Overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens.

Genese van het landschap
Gorinchem lag vanaf het begin van het holoceen (ca. 8800 v. Chr.) in het stroomgebied van
de rivieren de Rijn en de Maas. Rond 6000 v. Chr. veranderden de meanderende rivieren
onder invloed van de zeespiegelstijging in anastomoserende rivieren: stelsels van onderling
verbonden geulen die relatief recht en parallel liepen. Het was een landschap van komgebieden, geulen en oeverwallen waar regelmatig doorbraken plaatsvonden en veel sediment werd
afgezet. Vanaf ca. 2000 v. Chr. ontstonden er zandige, hoge oeverwallen, die werden gebruikt
voor landbouw en veeteelt. Het landschap was actief en de rivieren verlegden regelmatig hun
loop. Ook werd er, mogelijk door versnelde erosie door boskap en landbewerking in het achterland, steeds meer sediment afgezet. Vanaf de 12e eeuw werd door middel van dijkbouw
geprobeerd de rivieren te stabiliseren. Gorinchem ligt op het punt waar de Linge en de Merwede bij elkaar komen. De Linge was actief van 210 v. Chr. tot zijn indamming in 1307 AD.
De Merwede was actief vanaf ca. 375 v. Chr. tot en met de huidige tijd.
Geomorfologie
Vanwege bebouwing is de ondergrond geomorfologisch niet gekarteerd. Het onderzoeksgebied bevindt zich echter aan de noordoever van de Merwede en de ondergrond zal door de
fuviatiele processen zijn gevormd.
Bodemkunde
Vanwege bebouwing is de ondergrond bodemkundig niet gekarteerd. De bodem direct ten
oosten bestaat uit kalkhoudende poldervaaggronden zware zavel en lichte klei (Rn95A).

14
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Afb 4.1 Zoals de restanten van de kisten (o.a. sp 26) zich aftekenden in het profel (boven) en in het vlak
(onder) op de onderzoekslocatie Groenmarkt (wp 2) aan de achterzijde van het Gorcums museum.
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4. Werkwijze
Zoals eerder gesteld zijn er in totaal zeven locaties onderzocht. Twee hiervan, locatie
Varkenmarkt en Groenmarkt, zijn vooraf aan het civieltechnisch werk uitgevoerd en hadden
het karakter van een opgraving. Hierbij is machinaal verdiept tot op het eerste sporenvlak.
De overige vijf locaties zijn uitgevoerd tijdens het civieltechnisch werk. Dit houdt in dat er in
eerste instantie een beperkte ontgraving plaatsvindt. Daarna wordt er een stalen mal geplaatst
die vervolgens verder wordt uitgegraven tot op een diepte benodigd voor het plaatsen van
de container. de diepte en omvang van de containers is bepalend voor de maatvoering van
de ontgraving. Als er een stalen mal in de grond gedrukt wordt waarbinnen de container
geplaatst zal, dan is het bodemprofel globaal gedocumenteerd: de boorprofelen verstrekken
dan de aanvullende informatie. De mal is vervolgens met behulp van een kraan met een
gladde graafbak laagsgewijs worden verdiept tot de maximale diepte is bereikt.
Op de locatie van de opgravingen is eerste 0,5 – 0,8 meter verdiept en terwijl er is voorgestoken
om aanwezige kabels en leidingen op te sporen. Zowel zonder als met mal worden in de put
sporen opgeschaafd en in het vlak aangekrast. Indien de put aangelegd kan worden voor het
plaatsen van de stalen mal dan zijn er twee haaks op elkaar staande profelen gedocumenteerd.
De volgende putten en dimensies zijn gerealiseerd
Locatie

Varkenmarkt
Groenmarkt
Bagijnewal
Haarstraat
Bl. Torenstraat
Struisvogelstraat
Boerenstraat

Omvang (m2)

21
11
11
22
11
22
11

Maaiveldhoogte (NAP)

2,11
2
5,7
1,58
4,25
1,69
2,09

Max. diepte (NAP)

-1,49
0,36
3,55
-2,42
0,25
-0,51
-0,01

Archeologische vondsten zijn aan specifeke sporen of lagen gekoppeld. Sporen en vlakken
zijn getekend 1:20 of 1:50. Profelen 1:20. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een
metaaldetector. Het onderzoek is uitgevoerd volgens KNA 4.1 en de bepalingen in het
Programma van Eisen (Floore 2017).
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Afb. 5.2. Boerenstraat: Het plaatsen van de stalen mal voor de ondergrondse containers. De archeologische
waarneming is zeer beperkt door de wijze van ontgraven.

Afb. 5.3 Struisvogelstraat: Het aangetrofen muurwerk behorend tot een toren van de middeleeuwse
stadsmuur aan de westzijde van de stad.
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5. Onderzoeksresultaten
5.1 Sporen en structuren
5.1.1 Locatie Groenmarkt
Het onderzoek aan de Groenmarkt heeft plaatsgevonden tussen 20 en de 25 september.
Hierbij zijn diverse (N=27) partiële graven aangetrofen behorend tot het grafveld dat zich
rondom de toenmalige Sint Janskerk bevond. Op de locatie Groenmarkt zijn in totaal 8
vlakniveaus aangelegd. In overeenstemming met de archeologische verwachting zijn hier
resten van een grafveld aangetrofen dat behoord tot het oostelijk deel van het grafveld
rondom de Grote Kerk. Zowel ruimtelijk als inhoudelijk sluiten de resultaten van het
onderzoek aan bij het onderzoek van Hoogendijk (2012) dat ten oosten van het huidig
plangebied heeft plaatsgevonden.
De bodemopbouw vrijwel alle vlakken is voor een aanzienlijk deel verstoord bij de aanleg van
een rij ondergrondse containers, wat de aanleiding was voor het archeologisch onderzoek in
2012. In het westen is een strook van de oorspronkelijke bodemopbouw bewaard gebleven.
Dit is ook het geval de zuidoosthoek van de put.

Afb. 5.1. De onderzoekslocatie aan de Groenmarkt.

Direct na het verwijderen van de bouwvoor is het eerste menselijk botmateriaal aangetrofen.
De vondsten zijn nog niet opgetekend omdat de bodem nog verstoord was. Wel zijn hier
tussen het loss botmateriaal enkele interessante pathologieën aangetrofen, zoals een geheelde
breuk en een kuitbeen met sporen van een amputatie (beide spoor 20).

18
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Beschrijving vlak 1 en 2
Vanaf het vlak 1 (circa 1,45 m+ NAP) zijn er resten van graven aangetrofen en opgetekend.
Opmerkelijk is dat de oriëntatie van de graven enigszins verschilt. Het oostelijk graf (spoor
13) is noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerd, terwijl het tweede graf (spoor 19) pal
oost-west is aangelegd. Van de graven zijn zowel resten van de grafkisten als (partieel)
skeletmateriaal bewaard gebleven. In spoor 13 zijn resten van een kind aangetrofen dat de
leeftijd tussen 6,5 en 8 jaar bereikt heeft (spoor 14-16). In spoor 19 zijn eveneens resten van
een kind aangetrofen in dezelfde leetijdscategorie (7-7,5 jaar). Ten noorden van graf 13 is
een losse schedel geborgen van een man (spoor 12).
In het westen van de put is in de verstoorde delen een bakstenen waterput aangetrofen. De
putschacht is vierkant opgemetseld en heeft zijden van 70 cm. De put reikt tot 3,98 m onder
de rand van de bak. Hierop is een halfronde koepel opgemetseld met een, ten opzichte van
de schacht, uitstekende rand. De bakstenen van zowel de bak als de koepel zijn 20x10x5 cm.
Deze put is bij het onderzoek in 2012 al gedeeltelijk blootgelegd. Uit de vulling van de put is
een, in elkaar gebogen, koperen plaat geborgen. In uitgevouwen staat meet de koperen plaat
70x70x0,2 cm. Waarschijnlijk gaat het hier om een plaat dakdekking dat oorspronkelijk op
het stadhuis (het huidige museum) was aangebracht. Gezien het ontbreken van duidelijke
bevestigingsgaten is het uitgesloten dat de plaat ooit als dakbedekking gefunctioneerd heeft.

Afb. 5.2. Overzicht vlak 1-2
Beschrijving vlak 3
Vanwege de complexiteit van de sporen in dit vlak is besloten om een administratief
onderscheidt te maken tussen vlak 3a en 3b, hoewel de hoogte van de vlakken maar weinig
verschilt.
In vlak 3a ( circa 1,3 m +NAP) zijn vijf graven aangetrofen. Alle graven zijn pal oost-west
georiënteerd. Van twee exemplaren, spoor, 22 en 23, is de kistdeksel aangetrofen. De diepere
delen bevinden zich ter hoogte van vlak 4. Op de kist van spoor 22 is een kaakfragment
aangetrofen die aan een vrouw toebehoorde. Centraal in de westelijke zone bevinden zich
twee kisten die half op elkaar zijn geplaatst. De hoger gelegen kist (spoor 26, circa 1,02 m
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+NAP onderkant kist). Uit het fysisch antropologisch onderzoek blijkt dat het gaat om een
graf van een 12. Van de kist hieronder is het deksel aangetrofen, dat in gebroken toestand op
de rest van de grafkist is aangetrofen (spoor 27). Het bovenste deel van het skelet bevindt
zich buiten het plangebied.
In het uiterste noorden zijn resten van een vijfde graf blootgelegd (spoor 24, circa 1,23m
+NAP). Hier zijn resten van de kistranden aangetrofen. De bodem en inhoud van de kist
lag circa 20 cm lager. Het fysisch antropologisch onderzoek wees uit dat het gaat om een
adolescent van 14-17 jaar. Mogelijk leed deze persoon aan de ziekte van Scheuermann.
Hoewel dit niet in het vlak te zien was, bleek bij het aanleggen van het profel spoor 24 en
waarschijnlijk spoor 33 tot een concentratie te behoren van gedeeltelijk of geheel geruimde
graven. Hierbij zijn naast de resten van een adolescent ook de resten van een volwassene
aangetrofen die de leeftijd bereikte van 40-60 jaar.
In vlak 3b zijn in totaal zeven begravingen aangetrofen en een concentratie botmateriaal en
kistfragmenten in het uiterste zuiden. Het noordelijk deel bevatte een concentratie van drie
in elkaar gezakte opeengestapelde grafkisten. De onderzijde van het bovenste graf (spoor 38)
bevindt zich op een niveau van 0,52 m +NAP. Hieronder zijn de resten aangetrofen van een
man van 40-60 jaar. Waarschijnlijk is het na de inhumatie van het jongere graf, mogelijk in
het kader van de bouw van het stadhuis, geruimd. Dit graf is, net als het nabijgelegen graf
(spoor 28), oost-west georiënteerd. Dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat
graf 38 van na 1502 gedateerd kan worden.

Afb. 5.3 Overzicht Groenmarkt vlak 3a.
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Afb.5.4 Overzicht Groenmarkt vlak 3b.

Het tweede graf (spoor 28) ligt schuin onder voornoemd graf. De randen van deze grafkist
zijn niet teruggevonden, alleen de onderzijde kon worden herkend. Mogelijk is dit het gevolg
van het oudtijds inzakken van de kistwanden. Binnen de grafkist is alleen een rechterbeen
(bovenbeen, een knieschijf en een onderbeen) aangetrofen. Een derde begraving ligt
schuin onder de vorige twee. In tegenstelling tot de vorige exemplaren is het derde graf
noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerd (spoor 29, bodem op 1,0 m +NAP). Van dit graf
is alleen de kist en een deel van de noordelijke wand bewaard gebleven.
Centraal in de noordelijke randzone zijn resten van waarschijnlijk een begraving waargenomen.
Het is onzeker of de aanwezige grafelementen oorspronkelijk tot hetzelfde graf gerekend
kunnen worden. Toch lijkt de ruimtelijke situatie wel op een graf te wijzen en zodoende
zal het hier als een graf worden behandeld. Het deksel van de kist (spoor 30) bevindt zich
grotendeel buiten het plangebied. Alleen de westelijke 60 cm van de kist is gezien. In de
deksel is een gat geslagen. Mogelijk is dit door de grafruimers gedaan om te zien of er nog
menselijke resten in het te ruimen graf aanwezig waren. Dit lijkt destijds vaker te zijn gebeurd
bij de graven die in 2010 zijn onderzocht. Indien dit inderdaad de reden is geweest voor het
aanbrengen van het gat in het deksel , dan is de ruiming van het graf zeer onvolledig geweest.
In de kist onder het deksel (spoor 33) zijn resten van het torso (ribben en wervels) en de
schedel teruggevonden, alsmede een deel van het (rechter) bovenbeen. Wat opvalt is dat in
het graf de resten zijn aangetrofen van een adolescent van circa 15 jaar
Wat ook opvalt aan de plaatsing van het graf binnen de rij die hierboven is aangetrofen is dat
het graf oostelijker is ingegraven. Spoor 33 maakt derhalve geen deel uit van de rij erboven.
Dit lijkt te wijzen op een (geringe) wijziging in de indeling van het grafveld. De plaatsing
van het zuidelijker gelegen graf (spoor 31) lijkt deze interpretatie te ondersteunen. Dit graf
bevond zich in een redelijke staat van conservering, dit hangt waarschijnlijk samen met de
aanlegdiepte in relatie tot de conserverende werking van het grondwater. De kistwanden zijn
intact. De bodem bevindt zich op een niveau van 0,88 m +NAP. In de kist zijn de schedel de
ribben en een schouderblad/heupbeen teruggevonden.
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In het uiterste zuiden is een concentratie van houtresten en menselijk botmateriaal
waargenomen (spoor 32). Deze concentratie maakte deel waarschijnlijk deel uit van een
knekelkuil die pas in het profel met zekerheid is herkend.
Beschrijving vlak 4 en 5
In het noorden van vlak 4 zijn delen van het skelet van een man aangetrofen die tussen 40 en
60 jaar oud geworden is (spoor 38, reeds vermeld). Zuidelijker is een grotendeels intact graf
(spoor 34) blootgelegd. Een voornaam deel van de kist en het onderlichaam van een man is
bewaard gebleven. Aan het botmateriaal is een genezen botbreuk geconstateerd.
In het zuidelijk deel is de kopse kant van een kist gezien die grotendeels is verstoord (spoor
35). Hierin is geen botmateriaal aangetrofen. Graf 36 (spoor 36/56) wordt gevormd door
een kistbodem (op 0,35 m +NAP) met opstaande randen. Er is in dit graf geen botmateriaal
aangetrofen. Uit het dendrochronologisch onderzoek blijkt dat het hout voor de kist na
1538 na. Chr. is gekapt. In het uiterste zuiden bevindt zich, alleen gemarkeerd door een
kistbodem, spoor 37 (0,27 m +NAP).

Afb.5.5 Overzicht vlak 4 Groenmarkt.
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Afb. 5.6 Overzicht vlak 5 Groenmarkt.

In de zuidoosthoek van de put zijn, op een bewaard eilandje tussen de verstoringen, kisten botresten van een graf aangetrofen (spoor 49). Het noordelijk deel van het graf is
waarschijnlijk verstoord bij de aanleg van de riolering. Van dit graf zijn twee fragmenten
dendrochronologisch gedateerd. De datering is bepaald op na 1498. Het andere houtfragment
uit het graf is aanzienlijk ouder (na 1442). Waarschijnlijk is bij de constructie van de kist een
plank uit een eerder gevelde boom gezaagd. Onder de kist zijn nog resten van een tweede kist
aangetrofen, spoor 48. Binnen de kistcontouren zijn geen skeletresten gevonden.
Uitzonderlijk voor het noordelijk deel van vlak 5 is graf 39 (spoor 39) waarvan de kopse
kant is aangetrofen (het voetdeel op een niveau van 0,30 m +NAP). De rest van het graf
bevindt zich ten westen van het pangebied. Graven 40 en 44 zijn beiden in redelijke staat
van conservering aangetrofen met een kistbodem en een deel van de opstaande wanden. Er
is echter geen skeletmateriaal in aangetrofen. Dit geldt niet voor spoor 42. Hoewel het hier,
afgaande op de afmetingen, om een kist van een volwassen persoon lijkt te gaan, zijn er geen
resten van een volwassen persoon aangetrofen. Wel zijn er skeletresten van een doodgeboren
kindje in de kist aangetrofen. Het is niet uit te sluiten dat een moeder met kind hier ter
aarde zijn besteld en dat de skeletresten van de moeder op een later moment zijn geruimd.
Dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het graf na 1483 gedateerd is.
Van de zuidelijkst gelegen graf (spoor 45) op vlak 5 is alleen de kopse kant van de kist
aangetrofen (bodem 0,17 m +NAP). Het overgrote deel bevond zich oorspronkelijk
oostelijker, maar is verstoord geraakt. Twee fragmenten van de houten kist zijn gedateerd op
respectievelijk na 1425 en na 1450 na Chr. (deze zijn abusievelijk bij het dendrochronologisch
onderzoek afgelezen als spoor 43). De datering van dit graf ligt hiermee na 1450 na Chr.
Opvallend elementen in het vak zijn twee houten palen (spoor 41 en 43) die in de rand
met de verstoring zijn aangetrofen. Deze palen waren zeer slecht geconserveerd en zijn niet
verzameld. De functie van de palen is onduidelijk.
Ook op dit niveau is op een onverstoord deel, temidden van verstoringen, een graf aangetrofen
(spoor 51). Fysisch antropologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het graf behoorde aan een
kind van ongeveer 6 jaar.
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Beschrijving vlak 6 en 7
In vlak 6 zijn twee delen van graven blootgelegd. Het noordelijke graf (spoor 46) is in
redelijke staat van conservering aangetrofen (bodem op 0,02 m =NAP). Een groot deel
van het onderlichaam is bewaard gebleven. Het fysisch antropologisch onderzoek heeft
uitgewezen dat het gaat om de resten van een vrouw. Het zuidelijk graf is alleen gemarkeerd
door resten van een grafkist. Skeletmateriaal is niet aangetrofen. De bodem van de kist is
aangetrofen op een niveau van 0,01 m +NAP.

Afb. 5.7 Overzicht vlak 6 Groenmarkt.

In het vlak hieronder (vlak 7) is alleen een mestlaag aangetrofen die is doorgraven (spoor
4000). Hieronder is een schone rivierklei aangetrofen (het vlak bevond zich tussen 0,07
en 0,18 m -NAP). Spoor 4000 bevat vondstmateriaal dat tot de 14e eeuw gerekend kan
worden. Kenmerkende vondsten zijn ongeglazuurd Siegburg steengoed en grijs aardewerk.
Een opvallende vondst is een deel van een gedeeltelijk oor van een vuurdover met gekartelde
rand van grijs aardewerk en twee fragmenten metaalslak. Dit verondersteld dat er in de 14e
eeuw ook metaalbewerking op de vindplaats heeft plaatsgevonden.
Vlak 8
In het uiterste zuidoostelijke deel van de put zijn restanten van verschillende graven
aangetrofen die om veldtechnische redenen (de aanwezigheid van een rioleringsbuis) pas op
het einde van het onderzoek ter plaatse onderzocht konden worden. Deze zijn geadministreerd
als vlak 8, maar zijn feitelijk op verschillende niveau aangetrofen. Nadien is aan de hand van
de hoogtes gereconstrueerd op welk vlak deze zouden zijn aangetrofen. Voor het overzicht
op de ruimtelijke verspreiding van het grafveld, worden deze graven besproken bij het
desbetrefende vlakniveau.
Chronologie
Net als bij het eerder onderzoek zijn er geen bijgiften of ander cultureel vondstmateriaal op
grond waarvan de graven gedateerd kunnen worden. Ook de stratigrafe van de bodem geeft
weinig houvast voor een chronologische diferentiatie. Er is simpelweg te veel op elkaar begraven
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door de jaren heen en zijn kisten is uitermate wisselende staat van conservering bewaard
gebleven. Hierdoor zijn we aangewezen op de resultaten van het dendrochronologische
onderzoek. Het overgrote deel van de gedateerde graven is in de tweede helft van de 15e
eeuw te dateren. Uit de dendrochronologische datering van graf 56 blijkt dat er ook nog in
de 16 eeuw begraven is. Het lijkt hier echter te gaan om een kunstmatige nadruk op deze
periode er blijkbaar in het segment tussen deze hoogtes in de bodemopbouw relatief veel
houtfragmenten konden worden gedateerd. Er zijn stratigrafsch oudere graven, mogelijk
uit de eerste helft van de 15e eeuw en jongere graven, wellicht uit de 16e eeuw, die geen
dendrochronologische datering hebben opgeleverd.

Afb.5.8 Oostprofel van de put aan de Groenmarkt.

Als we de hoogtes waarop de graven zijn aangetrofen uitzetten tegen de datering dan blijkt
dat er over een periode van circa 50 jaar (circa 1450-1502) een ophoging van iets meer dan
40 cm is gerealiseerd.
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Relatie tot eerder onderzoek
Het kennispeil met betrekking tot het onderzoek naar het grafveld rondom de kerk op de
Groenmarkt is in de laatste decennia sterk toegenomen. Op diverse locaties op het grafveld
hebben opgravingen en begeleidingen plaatsgevonden die een basis hebben gelegd voor de
datering, de ruimtelijke ontwikkeling van het grafveld en van samenstelling en ziektebeelden
van een deel van de Gorcumse populatie die hierin zijn bijgezet. Ook van belang voor het
huidige onderzoek is de ontwikkeling van de locatie van het voormalig stadhuis (nu Gorcums
museum). Hieronder zullen beide elementen worden behandeld. Tevens zullen ook de
resultaten van andere onderzoeken op andere locaties op het grafveld worden behandeld om
de onderzoeksresultaten in een breder kader te kunnen plaatsen.
Specifek van belang voor dit onderzoek is de opgraving die heeft plaatsgevonden in het
kader van de eerste serie ondergrondse vuilcontainers bijna direct aansluitend op het huidige
onderzoeksgebied.
De ophogingslaag uit de 14e eeuw
De oudste voorwerpen zijn enkele aardewerkfragmenten uit de 10e tot de eerste helft van de
13e eeuw, die als opspit in een jonger ophogingpakket terecht zijn gekomen. De lagen - en een
daarmee te associëren poer en greppel - dateren mogelijk in de tweede helft van de 14e eeuw.
Hierboven gelegen werd opnieuw een ophogingspakket aangetrofen, dat mogelijk aan het
eind van de 14e eeuw is aangebracht. In deze periode maakte Gorinchem een bloeiperiode.
Het grafveld
Aan het eind van de 14e eeuw raakte dit deel van de Groenmarkt in gebruik als begraafplaats.
Er zijn 37 begravingen aangetrofen in de opgravingsputten. Een beknopt fysisch
antropologisch onderzoek bevestigde wat de relatief geringe afmetingen van de grafkisten al
deed vermoeden: meer dan de helft van de begraven individuen is op jonge leeftijd overleden.
Maar liefst 14 van de 27 onderzochte individuen waren kinderen (52%). Geen van deze
kinderen is ouder dan elf jaar geworden, de helft was bij overlijden zelfs jonger dan vijf jaar.
Het opgegraven deel van het kerkhof blijkt dus een apart gedeelte te zijn geweest, waar naast
(jong)volwassenen, hoofdzakelijk kinderen werden begraven. Een bekend gebruik was het
dicht tegen de kerkhofmuur begraven van ongedoopte kinderen. Mogelijk zijn de oudere
kinderen, die zeer waarschijnlijk wel al gedoopt waren, in een bredere zone nabij de kerkhofmuur begraven. Hieruit blijkt dat het begraven van jonggestorvenen op een specifek deel
van het kerkhof plaatsvond. In de ligging van de begravingen is een verschuiving zichtbaar
die correspondeert met de uitbreiding van het stadhuis. De graven lagen dus zeer dicht tegen
het stadhuis aan, tot de bouw van een muur rond het kerkhof, vermoedelijk omstreeks 1600.
Reeds in 1608 raakte het kerkhof ten oosten van de kerk buiten gebruik, nadat het bestraat
werd. Hier werd de markt gehouden waar de Groenmarkt haar naam aan ontleend.
Bijgiften of andere dateerbare persoonlijke uitrustingselementen ontbreken. De oudste graven
zullen jonger zijn dan het ophogingspakket dat aan het eind van de 14e eeuw is aangebracht
en ouder dan het deel van het stadhuis dat ze oversnijdt (1593). Het hout van één van de
grafkisten is aan een houtonderzoek onderworpen (S37/ V37). De bodem en het hoofdeinde
bleken te zijn gemaakt van planken van een populier, het voeteneinde en één van de zijkanten
van de kist waren van eikenhout. De laatste twee bleken geschikt voor dendrochronologisch
dateringsonderzoek, dat resulteerde in een kapdatum tussen 1377 en 1395.
Een deel van de graven is vervolgens tegen het stadhuis aan aangelegd. De datering van deze
graven zal dus tussen 1593 en 1608 liggen (fase 2). In dat laatste jaartal wordt het deel van
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het kerkhof ten oosten van de kerk bestraat om de Groenmarkt te creëren. In deze periode
wordt ook een kerkhofmuur gebouwd, waardoor een rij begravingen enigszins richting het
westen verspringt.
De graven die dit patroon niet volgen dateren in de breedst mogelijke periode, tussen het
eind van de 14e eeuw en 1608. Het hout van één van de kisten is eveneens onderzocht (S63/
V56), wat een zeer vroege kapdatum opleverde (1377-1395). Ook hier bleken meerdere
houtsoorten te zijn gebruikt voor de constructie van de kist. Het voeteneinde is van
wilgenhout, de twee zijkanten en het hoofdeinde zijn van eik.

Afb. 5.9 Overzicht van de aangetrofen sporen aan de Groenmarkt in 2012.

Het stadhuis
In 1437 werd het pakhuis van Dirk van Leuven omgebouwd tot een stadhuis, nadat het
oude stadhuis in de Hoogstraat bij een stadsbrand beschadigd was geraakt. Een aangetrofen
muurfundering is het restant van een verbouwing aan het eind van de 16e eeuw (15911593). In de ligging van de begravingen is een verschuiving zichtbaar die correspondeert met
de uitbreiding van het stadhuis. De graven lagen dus zeer dicht tegen het stadhuis aan, tot de
bouw van een muur rond het kerkhof, vermoedelijk omstreeks 1600. Reeds in 1608 raakte
het kerkhof ten oosten van de kerk buiten gebruik, nadat het bestraat werd. Hier werd de
markt gehouden waar de Groenmarkt haar naam aan ontleend.
Het stadhuis werd in 1859 afgebroken en vervangen door een neoclassicistisch gestileerde
opvolger, die vrijwel exact op het grondplan van het oude stadhuis werd gebouwd. De lozing
van afval- en hemelwater verliep via ondergrondse goten, waarvan er tijdens het onderzoek
enkele zijn aangetrofen. Twee waterputten, met een oorsprong in de 17e/18e eeuw, werden
mogelijk bij de herbouw van het stadhuis voorzien van een nieuwe opbouw. Het stadhuis zou
zijn functie tot 1994 behouden.
Ook de waag bij het stadhuis kende een zeer lange gebruiksduur. De eerste vermelding dateert
al uit 1392. Bij de verbouwing van het stadhuis aan het eind van de 16e eeuw werd de waag
bij het stadhuis betrokken. In 1921 werd er buiten het stadhuis een weegbrug aangelegd, om
gemotoriseerd vrachtvervoer te kunnen wegen. In de opgravingsput werd de bak van deze
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weegbrug aangetrofen.
Afb. 5.10 Overzicht van de in vlak 1 aangetrofen steenconstructies bij het onderzoek aan de Groenmarkt
in 2012.

Deelsynthese
Met betrekking tot het grafveld zijn er diverse inzichten verkregen aan de hand van het recente
onderzoek die merendeel overeenstemmen met de bevindingen van het eerdere onderzoek.
Het grafveld wordt in gebruik genomen aan het einde van de 14e eeuw of het begin van de
15e eeuw. Het overgrote deel van de gedateerde graven stamt uit de tweede helft van de 15e
eeuw en het begin van de 16e eeuw. Een graf kan halverwege de 16e eeuw geplaatst worden.
Dat jongere graven ontbreken is in overeenstemming met het beeld dat het eerste stadhuis
rond 1600 wordt aangelegd en dat het grafveld op de onderzoekslocatie niet langer as zodanig
in gebruik is. Er zijn geen resten aangetrofen van het oudere stadhuis. Van de herbouwfase
aan het begin van de 19e eeuw zijn wel sporen aangetrofen. Gezien het baksteenformaat van
de waterput is deze te associëren met de jongste (huidige) fase van het stadhuis.
5.1.2 Locatie Varkenmarkt
Op deze locatie is een kleine opgraving uitgevoerd op 19 september. De omvang van de put
bedroeg 3.2 x 3.2 m en er is tot een diepte van 3.8 m onder maaiveld ontgraven. Er zijn twee
vlakken aangelegd. Het eerste vlak, aangelegd rond 1,50 m +NAP, bevatte uitsluitend een
deel van een greppel (oost-west gericht, spoor 8). Het tweede vlak is aangelegd op een niveau
tussen 0,13 m -NAP en 0,17 m +NAP. In het vlak zijn resten van greppels en mestkuilen
aangetrofen. De sporen worden hieronder nader besproken in relatie tot hun stratigrafsche
samenhang.
Onder de bouwvoor is een ophogingpakket van circa 1 m dikte waargenomen dat bestaat
uit een donkergrijze klei fragmenten keramisch bouwmateriaal en mortel (spoor 2). Vanaf
dit niveau is een greppel ingegraven die oost-west georiënteerd is (spoor 8). De wanden van
de greppel zijn zeer stijl, bijna verticaal. De onderzijde van de greppel reikt tot circa 2,8 m
onder het insteekniveau en is nagenoeg vlak. In de greppel zijn vier vullingslagen gezien.
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Het lijkt waarschijnlijk dat de greppel over lange periode en ook bij diverse ophogingsfasen
gehandhaafd is van de 15e tot in de 17e of 18e eeuw op grond van het aardewerk). Mogelijk
kan hieruit worden afgeleid dat het hier gaat om een verkavelings- of perceelsgreppel die van
belang is voor de administratieve ruimtelijke inrichting.

Afb. 5.11 Onderzoekslocatie Varkenmarkt

Afb. Overzichten van vlak 1 en 2 van de locatie Varkenmarkt
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Onder de eerder genoemde ophogingslaag (spoor 2) zijn delen van grote mestkuilen
blootgelegd. (spoor 3, 4 en 5). De vullingen van de kuilen zijn zeer gelaagd. De onderlinge
oversnijding tussen de mestkuilen kon niet goed worden waargenomen. Op het maximale
verstoringsniveau zijn de mestkuilen nog goed in het vlak waarneembaar. Op basis van het
vondstmateriaal stammen de mestbuilen waarschijnlijk uit de 14e of 15e eeuw.
Onder de insteek van de mestkuilen is een ophogingsniveau van circa 20 cm gezien van
lichtgrijs en donkergrijs gevlekte zware klei. Hieronder bevindt zich een pakket van circa 1m
dikte bestaande uit grijze klei en schelp. Waarschijnlijk kan dit niveau worden beschouwd als
de natuurlijke ondergrond.
Afb. 5.12 Noord en oostprofel van de locatie Varkenmarkt

5.1.3 Bagijnewal
Het onderzoek aan de Bagijnewal vond plaats op 29 september. Aan de noordzijde is een
smalle strook onverstoorde grond aangetrofen. Hierin zijn uitsluitend ophogingslagen
aangetrofen.
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Afb. 5.13 Onderzoekslocatie Bagijnewal.
Onder een pakket van circa 60 cm ophoging is een pakket van circa 80 cm grijze klei met
zand aangetrofen (spoor 60). Ut het pakket is enig aardewerk geborgen. Hieronder is een
laag gezien van circa 60 cm roodbruine klei en puin (spoor 61). Interessant is dat het diepste
pakket dat bestond uit een hoge concentratie puin met diverse fragmenten aardewerk en
glas. De datering van dit complex ligt omstreeks 1700. Door deze datering kan worden
uitgesloten dat deze ophogingslaag verband houdt met werkzaamheden voor de aanleg van
het bastion. De aanleg van de vesting en het bastion als onderdeel hiervan startte in 1572
was voltooid rond 1600. De ophogingslaag waaruit het vondstmateriaal is geborgen behoort
daarmee tot jongere fase.
5.1.4 Blauwe Torenstraat
Het onderzoek aan den Blauwe Torenstraat vond plaats op 2 oktober. Aan de Blauwe
Torenstraat zijn uitsluitend ophogingslagen aangetrofen. Op het diepste niveau (onderkant
verstoringsniveau) is een restant van een mestkuil aangetrofen. Deze kon echter door
snel opkomend grondwater niet worden vastgelegd. Er is geen daterend vondstmateriaal
gevonden. Er zijn ook geen sporen van structuren waargenomen.
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Afb. 5.14 Onderzoekslocatie Blauwe Torenstraat.
5.1.5 Struisvogelstraat
Het onderzoek aan de Struisvogelstraat vond plaats op 3 oktober. Hier werden twee nieuw
containers geplaatst. De hogere bodemopbouw van de twee ontgravingen is vergelijkbaar.
Onder een laag recent zand van 1 m is een 80 cm dik pakket van grijze klei met puinresten
waargenomen. Hieronder bevindt zich een niveau van donkergrijze klei met puinresten. Dik
pakket is zeer dik, circa 1,6 m. De concentratie puin neemt naar de onderzijde van de laag
meer toe.
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Afb. 5.15 De onderzoekslocatie aan de Struisvogelstraat.

Tijdens de ontgraving voor de zuidelijke container is muurwerk aangetrofen. Het gaat om
een vertand deel met muurwerk dat noordwest-zuidoost georiënteerd is en waarvan slechts
een deel, in de zuid(oost)hoek kon worden onderzocht. Door het snel opkomende grondwater
waren de waarnemingsomstandigheden niet optimaal. Van het muurwerk (spoor 68) kon nog
circa 60 cm fundering worden vrijgelegd in profel. De individuele stenen maten ongeveer
30,0x15,0x7,0 cm. De 5-lagenmaat was 42 cm. Opgaand muurwerk is niet waargenomen.
Onder de fundering zijn resten van liggende houten planken en balken aangetrofen (spoor
70 en 72) die dwars op de richting van de fundering zijn geplaatst. Deze fundering komt
vaker voor onder muurwerk gecombineerd met ingeslagen palen waarop het liggend hout
rust. Er zijn echter bij dit onderzoek geen resten van ingedreven palen aangetrofen die relatie
hebben met de houten fundering.
Ten noorden van de fundering zijn de contouren van insteek gezien. Deze bestond uit een
grijs en donkergrijze kei met houtresten. In het uiterste oosten, halverwege het profel is in
de insteek een paal ingeslagen. Mogelijk komt deze van een hoger niveau, maar deze kan
wellicht ook met werkzaamheden aan het muurwerk in verband worden gebracht (spoor
69). De natuurlijke ondergrond bestaat hier uit grijze klei met rietresten. Bij het onderzoek is
behalve de bakstenen geen daterend cultureel vondstmateriaal aangetrofen.
Bij de noordelijke ontgraving voor de container zijn geen muurresten aangetrofen. Er tekent
zich in het westen van de put een grens af die zich onderscheidt van de kleiige natuurlijke
ondergrond door de zandige vulling en de houtresten. Hoewel het hier een rand van een
greppel of gracht zou kunnen gaan, is het opmerkelijk dat hiervan geen resten in de zuidelijke
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ontgraving zijn aangetrofen. Er lijkt dus geen sprake te zijn van een lineaire constructie.
Waarschijnlijk gaat het hier om de dagzoom van een natuurlijke laag.

Afb. 5.17 Boven. overzicht van bovenzijde put richting het oosten met in de zuidoostzijde resten van de
toren. Midden. Resten van de toren in het oostprofel. Onder resten van de toren richting in het zuidprofel.

Afb. 5.18 Kaart van Jacob van Deventer uit 1567 met in rood de onderzoekslocaties. De linkerlocatie, ter
hoogte van de toren, betreft de Struisvogelstraat
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Stadsmuur algemeen
De middeleeuwse stadsmuur van Gorinchem, die waarschijnlijk omstreeks 1400 de stad
omsloot, was in de eerste kwart van de 16e eeuw zienderogen achteruit gegaan. Op last
van keizer Karel V werd de stadsmuur hersteld. Aan het eind van de 16e eeuw, tijdens de
tachtigjarige oorlog, koos Gorinchem de kant van de opstand tegen de Spanjaarden. Om
zich tegen de Spanjaarden te verdedigen werd een nieuwe vestingwerk opgericht. Deze
begon in 1572 en was omstreeks 1600 voltooid. Hiermee was de stad uitgebreid van 27,5
naar 56 ha. Met de uitbreiding, en door externe factoren, foreerde de stad in de 17e eeuw.
Net als elders in de Hollandse steden volgde op de Gouden eeuw een sterke economische
achteruitgang in de 18e eeuw. In de 19e eeuw, mede als gevolg van de industrialisering, steeg
weliswaar het aantal inwoners maar bleven leefomstandigheden slecht. Dit zal pas in de loop
van de 20e eeuw verbeteren. Archeologisch onderzoek van de middeleeuwse stadsmuur De
westelijke zijde van de stadsmuur is in het verleden niet archeologisch onderzocht. Eerder
archeologisch onderzoek vond plaats aan de oostelijke zijde van de stadsmuur, ter hoogte van
de Keizersstraat. Op twee plaatsen is tijdens een opgraving de restanten van de stadsmuur
aangetrofen (Floore 1998; Smole/Dijkstra 2005). De bakstenen muur was ca. 60-75 cm dik
en oorspronkelijk 5-6 m hoog. Aan de binnenzijde van de muur bevonden zich spaarbogen,
die de weergang ondersteunden.
Hazewindhondstraat-stadsmuur
De stadsmuur (spoor 12) werd aangetrofen aan de westelijke zijde van het onderzoeksgebied,
aan de binnenzijde van de huidige kademuur. Van de stadsmuur was een hoogte van nog
minimaal 2,4 m in de ondergrond aanwezig. De onderkant van de stadsmuur kon niet worden
vastgesteld door opkomend grondwater. De bovenkant van het nog aanwezige metselwerk
lag op 1,55 m +NAP. De stadsmuur was minimaal tweesteens breed en op basis van de
afmeting van een baksteen kon een minimale dikte van ca. 60 cm gereconstrueerd worden.
Aan de westelijke zijde was de muur echter afgekapt, vermoedelijk voor de aanleg van de 19e
eeuwse kademuur (spoor 20). Mogelijk is de stadsmuur dus breder geweest. In de natuurlijke
ondergrond werd naast de stadsmuur een drietal houten palen aangetrofen, die stratigrafsch
in relatie staan tot de stadsmuur. Het vrijgelegde deel van de stadsmuur stamt vermoedelijk
in de late 15e of vroege 16e eeuw, als vervanging van de oorspronkelijke 14e eeuwse muur.
Er werd geen 14e eeuws restant aangetrofen maar dit kan het gevolg zijn van het opmetselen
met identieke bakstenen. Baksteenovens stonden immers op korte afstand buiten de stad. De
onderkant van de stadsmuur werd niet bereikt en zat minimaal ca. 40 cm in de als natuurlijke
afzetting geïnterpreteerde grijze kleilaag (spoor 22). Het is mogelijk dat het onderste deel
van de muur nog uit de 14e eeuw dateert. Ook is het mogelijk dat spoor 22 geen natuurlijke
afzetting is maar onderdeel is van een opgeworpen wal achter de oorspronkelijke 14e eeuwse
stadsmuur. Voor de bouw zijn rode bakstenen gebruikt met een gemiddelde afmeting van
29,0x14,0x6,5/7 cm. Een 10-lagenmaat mat 74 cm. De dikte van de muur is vergelijkbaar
met een deel van de muur in het oostelijk deel van Gorinchem dat tijdens archeologisch
onderzoek aan de Keizerstraat werd vrijgelegd. De gebruikte bakstenen waren daar echter
kleiner, ca. 25,0x11,5x6,0 cm. Het verschil tussen de baksteenmaten van beide onderzoeken
wijst erop dat er sprake is van meerdere bouwfasen, terwijl de grootste bakstenen in dit
geval niet de oudste bouwfase lijken te vertegenwoordigen. Dit is in tegenstelling tot de
algemeen veronderstelde chronologische afname van baksteenvolumes (zie voor vergelijkbare
constateringen: Gawronski en Veerkamp 2004: 11-23).
De muurresten van de Struisvogelstraat in de context van de Gorcumse stadsmuur
Uit de combinatie van eerder archeologisch onderzoek en de historische bronnen is bekend dat

Gorinchem ondergrondse vuilcontainers

35

de stadsmuur in dit deel parallel aan de Struisvogelstraat heeft gelopen (dat wil zeggen noordzuid). Des te opmerkelijker is de oriëntatie van de funderingsresten die bij dit onderzoek zijn
gezien. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat het hier om een deel van de fundering van een
torenconstructie gaat. Dit lijkt te worden ondersteund als we de opgravingslocatie relateren
aan de kaart van Van Deventer uit 1547. Zeer dicht bij de opgravingslocatie is op de kaart
een toren gesitueerd. Gezien de inherente onnauwkeurigheid van deze methode lijkt het
zeer aannemelijk dat de teruggevonden muurresten ook daadwerkelijk tot een toren van de
stadsmuur gerekend kunnen worden.
De formaten van de bakstenen die in de constructie zijn aangetrofen komen sterk overeen
met de exemplaren die aan de Hazewindhondstaatzijn aangetrofen. Hier wordt deze
maat echter op basis van een 14C datering in verband gebracht met een herstelfase van de
stadsmuur Dit onderzoek wees uit dat de 14e eeuwse stadmuur aan het einde van de 15e
of het begin van de 16e eeuw wordt hersteld (Salomons en Honigh 2016). De oudste fase
van de muur is uitgevoerd met kleinere stenen, namelijk ca. 25,0x11,5x6,0 cm. Helaas heeft
het dendrochronologisch onderzoek van het hout van de Struisvogelstraat geen dateringen
opgeleverd en zijn er dus geen directe aanknopingspunten ten aanzien van de datering. Op
basis van de baksteenformaten lijkt een voorzichtige datering in de late 15e eeuw of het begin
van de 16e eeuw aannemelijk.
Onderzoeksresultaten Struisvogelstraat
De aangetrofen muurresten aan de Struisvogelstraat kunnen worden toegewezen aan een
muurtoren van de Gorcumse stadsmuur. Het baksteenvlume is min of meer overeenkomstig
met de volumes die bij eerdere onderzoeken zijn geconstateerd. Echter, deze volumes zijn
regelmatig aangetrofen in combinatie met andere (kleinere) volumes. Hierdoor ontstond
de veronderstelling dat er in Gorinchem, zoals ook voor andere plaatsen geconstateerd, de
vermindering van de baksteenvolumes ten opzichte van de tijd niet lineair verloopt.
Het dendrochronologisch onderzoek van de houten funderingsresten onder met muurwerk
heeft geen dateringen opgeleverd. Dit stemt overeen met de veronderstelde tweede aanlegfase/
herstelfase van de stadmuur en dat de torenconstructie mogelijk als latere toevoeging aan het
weerwerk geïnterpreteerd kan worden.
5.1.5 Haarstraat
Het onderzoek aan de Haarstraat vond plaats op 9 oktober. Ter plaatse zijn enkel ophogingslagen
aangesneden. Deze bestond onder het straatniveau uit recent geelgrijs scherp zand van 2,4 m
dik. Hieronder bevindt zich een 60 cm dik pakket van grijze klei met houtresten (spoor 75).
Waarschijnlijk gaat het hier al om natuurlijke ondergrond. Dieper, tot op het niveau van de
maximale verstoringsdiepte, bestaat de ondergrond uit een grijze klei (spoor 76). Sporen en/
of structuren zijn niet herkend. Er is ook geen vondstmateriaal geborgen.
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Afb. 5,19 Onderzoekslocatie Haarstraat

5.1.7 Boerenstraat
De waarnemingen bij de locatie Boerenstraat hebben plaatsgevonden op 10 oktober 2017.
Direct onder de bouwvoor is een restant van een gemetselde bak (met bodem) aangetrofen
die veel weg heeft van een ondiepe waterput of beerput. De locatie, uit de rooilijn , aan de
straatkant, doet vermoeden dat het hier misschien toch om iets anders gaat. Ook kan door
de hoge stratigrafsche positie en de baksteenformaten vermoedelijk een 19e eeuwse datering
verondersteld worden. De bak bevindt zich in een circa 80 cm dik niveau bestaande uit
donkergrijs klei met zand en puinresten (spoor 78). Op een dieper niveau zijn uitsluitend
ophogingslagen aangetrofen. Hieronder bevindt zich een niveau van circa 30 cm dat is
gevormd uit donkergrijze humeuze klei. Onderaan dit pakket is deel van een houten plank
gezien (spoor 82) die door de locatie niet verder kon worden onderzocht en geborgen. Omdat
het houtfragment is aangetrofen op de rooilijn van de huidige bebouwing kan ervan worden
uitgegaan dat vermoedelijk om liggend funderingshout gaat van de historische bebouwing
ter plaatse. Het houtfragment ligt op een pakket geelgrijze klei van circa 20 cm dikte (spoor
80). Dit pakket wordt in verticale zin opgevolgd door de natuurlijke ondergrond van grijze
klei (spoor 81).
Afgezien van de bakstenen constructie, is geen vondstmateriaal op deze locatie aangetrofen
en/of verzameld.
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Afb. 5.20 Onderzoekslocatie Boerenstraat

Afb. 5.21 Gedeeltelijk vrijgelegde gemetselde constructie aangetrofen aan de Boerenstraat
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6. Het cultureel vondstmateriaal
6.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn verdeeld over de verschillende locaties diverse vondstmaterialen
aangetrofen. Deze zullen hieronder, waar mogelijk per context en vondstcategorie worden
behandeld. Nadat de vondsten uit het veld zijn gekomen zijn deze gereinigd en per
vondstcategorie gesplitst. Daarna zijn deze geanalyseerd en in een database ingevoerd.

6.2 Resultaten

Er zijn in totaal 66 fragmenten aardewerk aangetrofen. Dit aantal kan voornamelijk worden
toegeschreven aan twee locaties, namelijk de Grote Markt, de Varkenmarkt en de Bagijnewal.
Van de overige locaties is niet of nauwelijks vondstmateriaal afkomstig.
6.2.1 Vondstmateriaal van de Varkenmarkt
In totaal zijn er 30 aardewerkvondsten afkomstig van de Varkenmarkt. Direct onder de
bouwvoor zijn enkele schreven roodbakkend aardewerk aangetrofen die voornamelijk
in de 17e en 18e eeuw gedateerd kunnen worden (vnr 1 t/m 3). Hieronder beginnen de
oudere ophogingslagen. Het overgrote deel van de dateerbare stukken zijn in de 14e en
15e eeuw te plaatsen. Het gaat dan om fragmenten Siegburg aardewerk (vnr 4, 5, 8 en
9). Dit gecombineerd met een fragment geëngobeerd steengoed (1350-1450). wijst op een
datering aan het einde van de 14e eeuw of het begin van de 15e. Het jongere deel van
dit complex behelst roodbakkend, grijsbakkend en ongeglazuurd steengoed in de hogere
gedraaide vormen. De meeste van deze stukken kunnen tot in het einde van de 15e eeuw
gedateerd worden.
Verder zijn er 30 fragmenten leisteen aangetrofen en een fragment vuursteen. De overige
aangetrofen zijn zeer klein en zijn niet goed determineerbaar.

Afb. 6.1 Aardewerk afkomstig van de Varkenmarkt.
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6.2.2 Vondstmateriaal afkomstig van de Groenmarkt
Aardewerk
Bij het onderzoek aan de Groenmarkt zijn in totaal 31 fragmenten aardewerk gevonden.
Vrijwel alles is afkomstig uit ophogingslagen . Een relatief groot aantal vondsten van de Grote
Markt is afkomstig uit de onderste aangetrofen ophogingslaag (spoor 4000). Dit niveau is
van voor de begravingen. Onder de dertien fragmenten aardewerk bevindt zich grijsbakkend,
roodbakkend en steengoed. Het oudste fragment is een randfragment Rijnlands steengoed,
gedateerd tussen 1300 en 1350 (Bartels 1999, 574). De aanwezigheid van het roodbakkend
en de grijsbakkende aardewerkvormen wijzen echter op een datering in de 15e eeuw (Bartels
1999, 621).
In de ophogingsniveaus met de kisten is zeer weinig vondstmateriaal aangetrofen. Een
deel hiervan representeert het materiaal dat in laag 4000 is aangetrofen, namelijk Siegburg
steengoed, grijsbakkend aardewerk en roodbakkend aardewerk met spatglazuur. Verder
is er tussen de kisten vooral roodbakkend aardewerk zonder diagnostische kenmerken
aangetrofen. Dit niveau bevat verder vooral keramisch bouwmateriaal.

Afb. 6.2 Oorfragment van grijs aardewerk afkomstig van de Groenmarkt

Keramisch bouwmateriaal
Uit spoor 4000 zijn twee zachte fragmenten baksteen geborgen. Uit de hogere niveaus, tussen
de kisten zijn in totaal 7 baksteenfragmenten, een leisteen, vermoedelijk een daklei en een
grijsblauwe daktegel aangetrofen. Geen van deze vondsten bevat aanknopingspunten voor
een datering.
Metaal
Tot het metaalcomplex behoren twee klompje lood die niet verder gedetermineerd kunnen
worden. Een afgedankte koperen plaat die oorspronkelijk bedoeld was als dakbedekking van
het gemeentehuis en zes ijzeren spijkers.
6.2.3 Vondstmateriaal afkomstig van Bagijnewal
Het vondstmateriaal dat is aangetrofen aan de Bagijnewal is afkomstig van twee contexten,
allebei ophogingslagen (vnr 61 en 62).
In het hoger gelegen ophogingspakket is een fragment roodbakkend aardewerk en een
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fragment witbakkend met koperglazuur aangetrofen. Op basis van het aardewerk dit niveau
vanaf de 18e eeuw gedateerd worden.
Uit het diepere ophogingspakket (vnr 62) zijn vier fragmenten aardewerk, een steel van
een kleipijp en een fragment glas geborgen. Het aardewerk omvat de een fragment van
een majolica bord (Gawronski, 2012, nr. 761), een porseleinen kom (Gawronski, 2012 nr.
1095) en een witbakkend bord met een geelkleurige glazuurlaag (Gawronski, 2012, 717 e.v.).
Hoewel beide borden voornamelijk aan de 17e eeuw kunnen worden toegeschreven, lijkt de
aanwezigheid van de porseleinen kom meer op een datering rond de start van de 18e eeuw te
wijzen. Het glasfragment lijkt deze datering te bevestigen. Het gaat om het monddeel van een
geoord fesje in groen glas. Dergelijke fesjes werden veel gebruikt voor gedistilleerde dranken
en dateren in de 17e eeuw.

Afb.6.3 Aardewerk afkomstig van de Bagijnewal

6.2.4 Vondstmateriaal afkomstig van de Struisvogelstraat
Van de Struisvogelstraat zijn uitsluitend bakstenen en houten funderingselementen afkomstig.
Deze zijn beschreven in het hoofdstuk ‘sporen en structuren’.
6.2.5 Vondstmateriaal afkomstig van de overige locaties
Tijdens het onderzoek op de andere locaties zijn geen vondsten gedaan.
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7 Fysisch Antropologisch onderzoek
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de resultaten aan bod van het onderzoek naar de menselijke
skeletresten die tijdens graafwerkzaamheden op de locatie Achter de Kerk-Groenmarkt in
2017 werden aangetrofen. De skeletten waren afkomstig van een voormalig kerkhof dat
mogelijk al in de dertiende eeuw tot de zestiende eeuw in gebruik was. De overledenen
waren in houten doodskisten begraven. Behalve skeletten in anatomisch verband vonden
de onderzoekers tevens losse botfragmenten, vermoedelijk van geruimde graven. Voor het
fysisch antropologisch onderzoek zijn alle botten onderzocht, inclusief de ex situ gelegen
losse botten. Er zijn ook dierlijke botten opgegraven maar de focus van dit onderzoek is het
menselijk skeletmateriaal.
7.2 Methodiek
Het bot is met het blote oog (macroscopisch) onderzocht. Aan de hand van de methodiek van
de Workshop of European Anthropologists en de handleiding van ‘Barges Anthropologica’,
van de afdeling Anatomie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het
Amsterdams Medisch Centrum (AMC) is het fysisch antropologisch onderzoek uitgevoerd
(Workshop of European Anthropologists 1980, 517-549; Maat/Van der Merwe/Hof 2012).
7.2.1 Bepaling van minimum aantal individuen
Om te achterhalen hoeveel overledenen minimaal in het onderzochte deel van het
voormalige kerkhof lagen, zijn alle schedels, onderkaken en lange pijpbeenderen (ossa lunga)
geïnventariseerd. Per type bot zijn de aantallen geteld. Zodoende kon worden vastgesteld
welk bot het meeste voorkomt, wat de doorslag gaf voor de bepaling van het minimum aantal
overledenen. Om een dubbeltelling te voorkomen zijn kleine botfragmenten van schedels en
pijpbeenderen buiten beschouwing gelaten.
7.2.2 Bepaling van de leeftijd bij overlijden
Minderjarigen
De sterfteleeftijd van minderjarigen is, indien mogelijk, vastgesteld met de gebitselementen
volgens de methodiek van Ubelaker (Workshop of European Anthropologists 1980, 528529). De eruptiestadia van de gebitselementen gebeurt volgens vrij vaste stadia. Hierdoor
wordt een schatting van de sterfteleeftijd aan de hand van het gebit als de meest betrouwbare
leeftijdsindicator voor minderjarigen beschouwd waarbij rekening wordt gehouden met een
biologische variatie.
Wanneer de gebitselementen afwezig waren, is de leeftijd bij overlijden van kinderen door
middel van de ossifcatie van de schedel en het postcraniële skelet bepaald (WEA 1980,
530). De lengtes van de schacht (diafyse) van de complete lange pijpbeenderen zijn eveneens
opgemeten. Ziektes en/of ondervoeding kan echter tot een groeiachterstand leiden. Hier
dient rekening mee gehouden te worden wanneer alleen de lengtes van de diafysen voor de
bepaling van de sterfteleeftijd van minderjarigen kunnen worden gebruikt. Zij leveren een
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globale schatting van de leeftijd bij overlijden op.
In het geval van de skeletten van adolescenten en jong volwassenen is de leeftijd bij overlijden
vastgesteld op basis van de mate van fusering van de epifysen van het postcraniële skelet aan
de hand van Maat/Van der Merwe/Hof (2012).4
Volwassenen
De leeftijd bij overlijden van volgroeide individuen kon op basis van slechts één indicator
worden vastgesteld; aan de hand van de mate van slijtage van het gewrichtsvlak van het
schaambeen (os pubis). Omdat er geen complete skeletten beschikbaar zijn, is een bepaling
van nauwkeurige sterfteleeftijden van volwassenen niet mogelijk. (Een compleet skelet
beschikt over vier leeftijdsindicatoren, terwijl in deze sample de skeletten hooguit één
leeftijdsindicator bevatten).
7.2.3 Anatomische bepaling van het geslacht
Het geslacht is bepaald met de beschikbare anatomische kenmerken van het bekken (pelvis)
of de schedel (cranium). Helaas waren er geen complete skeletten. Een compleet skelet
heeft 25 anatomische kenmerken: elf van de schedel, vier anatomische kenmerken van de
onderkaak (mandibula) en tien van het bekken. Elk anatomisch kenmerk heeft een specifeke
waarde. Een complete schedel kan in totaal 24 waarden hebben, een onderkaak acht en een
bekken maximaal negentien waarden. Deze waarden kunnen ‘zeer mannelijk’ zijn (+2), of
‘mannelijk’ (+1), niet te determineren (0), ‘vrouwelijk’ (-1) of ‘zeer vrouwelijk’ (-2).5
Alle vastgestelde waarden worden vermenigvuldigd met de uitslagen van elk anatomisch
kenmerk. Indien de uitslag tussen +0,75 en +0,2 valt dan is de diagnose van het individu
overtuigend mannelijk. Bij uitslagen tussen +0,5 en 0,75 gaat het om mogelijk een man.
Voor de bepaling van het geslacht van vrouwen geldt precies hetzelfde maar dan variëren
de resultaten tussen -0,75 en -2 en -0,5 tot -0,75. Uitkomsten tussen 0 en 0,5 worden niet
gebruikt voor de bepaling van een geslacht. Als de resultaten van de anatomische kenmerken
van het bekken en de schedel van elkaar afwijken dan is het resultaat van het bekken altijd
doorslaggevend voor de geslachtsbepaling.
7.2.4 Gebitsafwijkingen & botafwijkingen
Elk bot is gecontroleerd op afwijkingen die zijn ontstaan door ziektes, defciënties,
aandoeningen, geweld, een ongeluk of op afwijkingen die aangeboren zijn. De gebitselementen
zijn eveneens geïnspecteerd op eventuele aangeboren afwijkingen, op atypische slijtages
die door bepaalde werkzaamheden zijn verkregen of door gewoontes zoals pijproken. De
tanden en kiezen zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van glazuurstoringen als gevolg van
stofwisselingsstoornissen tijdens de jeugdjaren.

7.3 Resultaten
7.3.1 Bepaling van minimum aantal individuen
In bijlage 4 is een overzicht te zien van het aantal verschillende botten. Het linkerdijbeen
(femur) is het meeste geteld, zeventien keer. Van de rechterdijbenen komen er vijftien voor.
Het type bot dat na het linkerdijbeen het meeste voorkomt, is het linkerscheenbeen (tibia).
Er zijn er zestien vastgesteld. Bijlage 4 geeft ook de incompleetheid van de skeletten weer
zoals bijvoorbeeld alleen één kant van een skelet bewaard zijn (individu uit spoor 20, 28, 42)
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of een bepaald deel van het skelet, bijvoorbeeld alleen de benen (skelet uit spoor 27, 28, 44).
7.3.2 Bepaling van de leeftijd bij overlijden
Minderjarigen
Een overzicht van de vastgestelde sterfteleeftijden is te zien in bijlage 5. De skelet sample
bevat de botresten van minimaal zes minderjarigen. In de tabel lijken acht minderjarigen
aangegeven maar het is aannemelijk dat skeletdelen uit verschillende sporen tot één individu
behoren. Daarom is het minimum aantal minderjarigen zes.
Van de jongste overledene, afkomstig uit spoor 42, bestaat de onderkaak uit twee delen. Omdat
de fusering van een onderkaak tussen 0 en 1 jaar plaatsvindt, kan worden geconcludeerd dat
het een individu jonger was dan 1 jaar (Maat/Van der Merwe/Hof 2012, 43).De kleine
afmetingen van het linkeropperarmbeen (humerus), het linkerdijbeen en -scheenbeen tonen
aan dat het om een te vroeg geborene gaat, die in de perinatale periode is overleden (De
afmetingen van de diafysen komen overeen met de laatste termijn van foetus in Baker/
Dupras/Tocheri 2010, 164).
Van twee minderjarigen uit spoor 51 en 33 kon de sterfteleeftijd worden bepaald aan de
hand van de gebitselementen. Door middel van de eruptiestadia van de gebitselementen zijn
de sterfteleeftijden geschat op respectievelijk zes jaar (± 24 maanden) en vijftien jaar (± 36
maanden). Van het individu uit spoor 33 was een schedel, een onderkaak, beide schouderbladen
(met niet gefuseerde delen) en de diafyse en epifysen van een linkeropperarmbeen bewaard.
In spoor 24 lag onder andere een linkerheupbeen (os coxa) en een linkerdijbeen van een
minderjarige. Verschillende delen van het heupbeen en dijbeen waren niet gefuseerd of
fuserende. Hierdoor kon de leeftijd bij overlijden worden vastgesteld op 14-17 jaar. Het is
mogelijk dat de skeletdelen uit spoor 24 en 33 van één individu zijn maar dit kan niet worden
bevestigd.
De botten uit de sporen 14 en 16 kunnen eveneens van één individu zijn geweest. Uit spoor
17 kwamen twee dijbenen van een individu van ongeveer 7-7,5 jaar. In spoor 16 lag een
linker bovenarm en -spaakbeen (radius) van een individu van zes en een half tot circa acht
jaar.
In spoor 15 zijn de botten van een linkersleutelbeen en -ribben van een kind gevonden en in
spoor 26 onder andere de bovenarmen en een dijbeen van een ongeveer twaalfarige.
Volwassenen
Van slechts twee volwassenen, uit spoor 24 en 38, kon de sterfteleeftijd globaal worden
geschat. Op basis van de mate van de slijtage van de gewrichtsvlakken van het schaambeen is
tweemaal de leeftijd bij overlijden vastgesteld tussen 40-60 jaar..
Anatomische bepaling van het geslacht
Achtmaal was er een geslachtsbepaling mogelijk aan de hand van het bekken. De uitslag
resulteerde driemaal in een vrouw en vijfmaal in een man. Van twee schedels kon een
geslachtsdiagnose worden uitgevoerd. Een uitslag was niet toereikend (-0,13) voor de
geslachtsdiagnose, de ander gaf ‘mogelijk man’ (+0,66) aan. Aangezien de schedels bij één
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van de bekkens konden horen kan alleen worden geconcludeerd dat de skelet sample uit
minimum vijf mannen en drie vrouwen bestaat.
Gebitsafwijkingen
In de gebitselementen van een individu uit spoor 51 zijn glazuurhypoplasie gediagnosticeerd.
Rond de geboorte tot en met ongeveer het eerste levensjaar heeft dit individu last gehad van
stofwisselingsstoornissen. Het individu is circa zes jaar oud geworden. Omdat er nauwelijks
gebitsfragmenten zijn aangetrofen van de andere overledenen kunnen er verder geen
conclusies worden getrokken wat betreft de aanwezigheid van glazuurhypoplasie.
Botafwijkingen
Aangezien de skelet sample uit incomplete skeletten bestaat zijn de aangetrofen botafwijkingen
slechts indicaties. Er kunnen alleen conclusies worden getrokken op individueel niveau. Een
doodsoorzaak is niet geconstateerd.
De ziekte van Scheuermann?
Bij het skelet van de adolescent uit spoor 33 hebben de vijfde tot en met de tiende borstwervel
enorme impressies, zogeheten noduli van Schmorl. De wervels passen niet goed op elkaar en
zijn wigvormig. Er is sprake van een lichte kyfose, een kromming van de wervelkolom naar
achteren. De aanwezigheid van Schmorlse noduli, en dan met name in de borstwervels, de
wigvormige wervels en de kromming zijn indicaties dat het individu hoogstwaarschijnlijk een
groeistoornis had, de ziekte van Scheuermann. Deze groeistoring komt vooral bij kinderen
tussen tien en achttien jaar voor. Meestal zijn de borstwervels aangedaan, en dan met name
de achtste tot en met de tiende borstwervel.8
Amputatie
Een gefragmenteerd linkerscheenbeen uit spoor 20 is geamputeerd. Het bot van de doorsnede
van het uiteinde van het scheenbeen heeft dezelfde kleur als het omliggende bot. Dit geeft aan
dat het om een oude afzetting gaat. De snijsporen zijn op de doorsnede duidelijk zichtbaar
(afb.). Er is geen botaanwas waargenomen, er zijn dus geen sporen van genezing. Het
scheenbeen is horizontaal, recht door midden gesneden maar ook zijn er verticale uitsparingen
in het scheenbeen gemaakt. Het andere deel van het scheenbeen is niet aangetrofen.
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Afb. 7.1 Exostose rechter bovenarm afkomstig uit spoor 26 (links) en amputatie linkerscheenbeen
afkomstig uit spoor 20 (rechts)
Genezen breuk
Uit hetzelfde spoor 20 is een linkerkuitbeen (fbula) afkomstig dat gebroken is geweest. Het
bot is vervolgens niet recht gegroeid, vervormd en er is periostaal nieuw bot ontstaan (afb.
7.2).
Exostose
Op de rechter diafyse van een bovenarm van een minderjarige afkomstig uit spoor 26 is ter
hoogte van de opperarmspier is een plaatselijke woekering van beenweefsel, een exostose,
zichtbaar. De botwoekering is circa 3,2 centimeter lang en 1,6 centimeter breed. De linker
bovenarm heeft geen exostose. Een dergelijke tumor is meestal goedaardig (Ortner 2003,
518). Er zijn verder geen botten van dit individu in spoor 26 aangetrofen.

Afb. 7.2 Genezen breuk linkerkuitbeen afkomstig uit spoor 20.
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Periostaal nieuw bot
Een linkerdijbeen, -scheenbeen en kuitbeen uit spoor 34, en een linkerscheenbeen en
kuitbeen uit spoor 2 hebben periostaal nieuw bot. Het bot is verdikt, de begrenzingen van
het botaanwas zijn onduidelijk. Het gaat in beide gevallen om genezen wonden.
Cribra orbitalia & porotic hyperostosis
De bovenzijde van de oogkassen (orbita) van de schedel uit spoor 48 zijn poreus (cribra
orbitalia) evenals de beide wandbeenderen (porotic hyperostosis). Dit kan bijvoorbeeld het
gevolg zijn van een chronische anemie, door een eenzijdig dieet zoals een tekort aan ijzer,
vitamine-B11, B12, vitamine C en/of D, of door de afbraak van rode bloedcellen (Ortner
2003, 371-375

7.4 Conclusie
De skelet sample bestaat uit minimaal zeventien individuen en bevat de skeletresten van
zowel volwassenen als minderjarigen. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën geconstateerd.
De jongste overledene was een te vroeg geborene. Er kunnen geen conclusies worden
getrokken over de verhouding man/vrouw en de verhouding tussen het aantal volwassenen
en minderjarigen aangezien het maar om een beperkt onderzocht deel van het kerkhof gaat.
Van geen van de individuen is een doodsoorzaak vastgesteld.
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8. Beantwoording van de onderzoeksvragen
− Wat is de aard, oriëntatie en omvang van de archeologische sporen?
Groenmarkt: Aan de Groenmarkt is de vindplaats te karakteriseren als een nederzettingsterrein
(vanaf de bouw van het stadhuis en mogelijk in de periode voorafgaand aan het grafveld).
Daarnaast was het terrein in gebruik als grafveld. In alle gevallen strekken de vindplaatsen
zich uit tot buiten het opgegraven areaal.
Varkenmarkt: Aan de Varkenmarkt zijn resten van een perceleringsgreppels aangetrofen,
daarnaast resten van mestkuilen. De vindplaats strekt zich uit tot buiten het onderzochte
gebied.
Struisvogelstraat: Aan de Struisvogelstraat zijn resten van de stadmuur aangetrofen. De
vindplaats strekt zich uit tot buiten het onderzochte gebied.
Op de overige locaties zijn geen sporen aangetrofen, of is onduidelijk wat de aard van de
sporen is.
− Uit welke perioden dateren de archeologische resten?
Alle aangetrofen resten van de verschillende locaties zijn te dateren in de middeleeuwen of
nieuwe tijd.
− Indien er huisplaatsen worden aangetrofen, is er sprake van fasering en hoe ziet deze er uit?
Er zijn geen huisplaatsen aangetrofen.
− Valt, indien gevonden, er aan de hand van het gevonden skeletmateriaal iets te zeggen over sekse,
leeftijd en kwaliteit van leven van de overledene?
De skelet sample bestaat uit minimaal zeventien individuen en bevat de skeletresten van
zowel volwassenen als minderjarigen. Van de resten waarvan een leeftijd kon worden
gereconstrueerd zijn 6 individuen aan minderjarigen toegewezen en twee aan volwassenen.
Van geen van de individuen is een doodsoorzaak vastgesteld.
Er zijn enkele pathologieën op het skeletmateriaal aangetrofen, het gaat dan om aanwijzingen
van stofwisselingsziekten, groeistoringen en gebreksziekten, die de kwaliteit van leven zullen
hebben beïnvloed. Voor de overige populatie zijn er geen specifeke zaken aangetrofen die
inzicht geven in de kwaliteit van leven.
− Zijn de archeologische resten behoudenswaardig?
De resten die zijn aangetrofen zijn behoudenswaardig en ex-situ bewaard.
− Hoe ziet de bodemopbouw er uit?
De bodemopbouw is zeer gevarieerd. Hiervoor wordt verwezen naar de specifeke
deelonderzoek in dit rapport.
− Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog of zeer hoog
scoort. In hoeverre is de ondergrond in de 20e eeuw verstoord?
Met uitzondering van de locatie Groenmarkt zijn er geen grote verstoringen aangetrofen,
met uitzondering van de kleine verstoringen veroorzaakt door het plaatsen van eerdere
vuilcontainers. Bij de locatie Groenmarkt bleek een aanzienlijk deel van het onderzoeksgebied
verstoord. Dit is waarschijnlijk recentelijk gebeurd bij de aanleg van de containergroep ter
plaatse.
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9. Conclusie
Stadhuis en grafveld aan de Groenmarkt.
Met betrekking tot het grafveld zijn er diverse inzichten verkregen aan de hand van het recente
onderzoek die merendeel overeenstemmen met de bevindingen van het eerdere onderzoek.
Het grafveld wordt in gebruik genomen aan het einde van de 14e eeuw of het begin van de
15e eeuw. Het overgrote deel van de gedateerde graven stamt uit de tweede helft van de 15e
eeuw en het begin van de 16e eeuw. Een graf kan halverwege de 16e eeuw geplaatst worden.
Dat jongere graven ontbreken is in overeenstemming met het beeld dat het eerste stadhuis
rond 1600 wordt aangelegd en dat het grafveld op de onderzoekslocatie niet langer as zodanig
in gebruik is. Er zijn geen resten aangetrofen van het oudere stadhuis. Van de herbouwfase
aan het begin van de 19e eeuw zijn wel sporen aangetrofen. Gezien het baksteenformaat van
de waterput is deze te associëren met de jongste (huidige) fase van het stadhuis.
Varkenmarkt
Aan de Varkenmarkt is een oost-west gerichte greppel aangetrofen die over lange tijd moet
hebben gefunctioneerd. De greppel is in verschillende gebruiksfasen opnieuw geprofleerd en
dateert waarschijnlijk vanaf de 15e tot in de 17e of 18e eeuw. Waarschijnlijk gaat het om een
verkavelingsgreppel. Vanaf het tweede vlak zijn er diverse mestkuilen aangetrofen die in de
14e en 15e eeuw gedateerd kunnen worden.
Struisvogelstraat
De aangetrofen muurresten aan de Struisvogelstraat kunnen worden toegewezen aan een
muurtoren van de Gorcumse stadsmuur. Het baksteenvolume is min of meer overeenkomstig
met de volumes die bij eerdere onderzoeken zijn geconstateerd. Echter, deze volumes zijn
regelmatig aangetrofen in combinatie met andere (kleinere) volumes. Hierdoor ontstond
de veronderstelling dat er in Gorinchem, zoals ook voor andere plaatsen geconstateerd, de
vermindering van de baksteenvolumes ten opzichte van de tijd niet lineair verloopt.
Het dendrochronologisch onderzoek van de houten funderingsresten onder het muurwerk
heeft geen concrete dateringen opgeleverd. Dit betreft mogelijk de veronderstelde tweede
aanlegfase/herstelfase van de stadmuur en dat de torenconstructie mogelijk als latere
toevoeging aan het weerwerk geïnterpreteerd kan worden.
Overige locaties
Op de overige locaties zijn geen relevante sporen en/of vondsten aangetrofen.
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Bijlage 4: minimum aantal botten
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± 7-7½ jr
< 18
± 6-8 jr
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Bijlage 6: Afmetingen lange pijpbeenderen
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Bijlage 7: Varkenmarkt
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Bijlage 8a: Groenmarkt vlak 1-2
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Bijlage 8b: Groenmarkt vlak 3
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Bijlage 8c: Groenmarkt vlak 4
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Bijlage 8d: Groenmarkt vlak 4
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Bijlage 8e: Groenmarkt vlak 5
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Bijlage 8f: Groenmarkt vlak 6
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Bijlage 8g: Groenmarkt Oostprofiel

Gorinchem ondergrondse vuilcontainers

Bijlage 9: Struisvogelstraat
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Bijlage 10: Boerenstraat
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