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Graven in een Gracht
Opgraving Achter de Kerk–gracht
Bas van der Laan
Inleiding
Inmiddels is het alweer een aantal jaren geleden, in 2009, dat Golda
de mogelijkheid kreeg een kleine opgraving uit te voeren in het grachtje
Achter de Kerk. Vanwege de renovatie van de onderdoor-gang onder
de Dubbele Buurt moest een klein gedeelte van het grachtje vlakbij
Golda worden afgedamd en drooggelegd (afb. 1). Dit grachtje is één
van de oudste waterlopen van Gouda. Het is de versteende oorspronkelijke loop van de Gouwe en maakt nu deel uit van een watersysteem
dat begint bij de Donkere Sluis, vervolgens onder de huizen van de
Dubbele Buurt door loopt en dan bovengronds om het kerkhof tot aan
het koor van de kerk.1 Vanaf de dertiende eeuw werden de Goudse
gegraven grachten bij hoogwater geschuurd met het water van de IJssel.
De waterinlaten van het IJsselwater begonnen in de Haven en via een
duiker bij de Peperstraat.2 In andere steden was het gebruik van
beerputten algemeen, maar in Gouda werd er ondanks vele stedelijke
verordeningen en boeten toch huisvuil in de grachten en zijlen gestort.
De grachten werden al vroeg regelmatig uitgebaggerd.3 Het was echter
niet zo dat er toen in Gouda geen sprake was van het afvoeren van
stadsvuil. Het vuil werd opgehaald om als bemesting voor de tuinen
rond de stad te dienen.4 Desondanks blijft de verwachting hoog dat een

Afb. 1. Locatie van het opgegraven deel van het grachtje en de
onderdoorgang. Bron: persbericht Golda.

gracht nog veel afval bevat. De drooglegging in 2009 bood een goede
gelegenheid om de bodem van de gracht te onderzoeken en te bekijken
wat er uit de datering en (eventuele) gelaagdheid van de vondsten viel
af te leiden.
Gemeentelijk archeoloog Maarten Groenendijk gaf dit project vrij voor
onderzoek aan Golda. In het kader van een stage heb ik deze opgraving
destijds (deels) uitgewerkt. Dit artikel is in hoofdlijnen gebaseerd op het

1

Schriftelijke mededeling A.G. Bontenbal; Bontenbal z.j., 5.
Bontenbal z.j., 3.
3 Schriftelijke mededeling A.G. Bontenbal, zie ook Bontenbal z.j.
4 Schriftelijke mededeling A.G. Bontenbal.
2
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bijbehorende stageverslag, waarbij sommige delen in zijn geheel zijn
overgenomen. Met het uitwerken van de opgraving hebben vooral de
Goldaleden M. van Dasselaar, J. van Dam, A.G. Bontenbal en C.
Doedeijns geholpen.

er sprake is van een chronologische opbouw. Aan de vondstnummers
uit de overige putten en aan de stortvondsten is geen datering gegeven.
Het meeste materiaal bevindt zich op dit moment in het archeologisch
depot van de gemeente Gouda.

De opgraving
Er zijn in totaal 10 kleine putjes aangelegd op de bodem van de gracht
(afb. 2). Aanvankelijk werd al het vondstmateriaal uit een werkput in
één vondstnummer ondergebracht, later werden er vondstnummers
uitgedeeld op basis van de diepte van de werkput. Bij het verdiepen
van put 3, werd een profiel tegen de kademuur opgetekend dat enige
gelaagdheid vertoonde (afb. 2 en 8). Er werd hierop besloten de nieuwe
put 4, waar deze gelaagdheid zich in uitstrekte, zoveel mogelijk
stratigrafisch op te graven. Buiten de onderste laag, een grijze kleilaag,
was de enige duidelijk te onderscheiden laag een zwarte kleilaag met
veel spelden (afb. 9). In put 5 was niet echt sprake van gelaagdheid. De
verdeling in vlakken hield in dat er steeds tot een bepaalde diepte werd
verzameld, waarbij iedere verdieping een nieuw vlak was en een nieuw
vondstnummer kreeg. Er is overigens niet op regelmatige afstanden met
een nieuw vlak begonnen. Het bovenste vlak was 30 cm diep, het
daaropvolgende 20 cm. Slechts het onderste vlak was te verbinden met
een laag, namelijk de grijze kleilaag die ook in put 4 voorkomt.
In principe is al het aangetroffen vondstmateriaal verzameld, in totaal
ongeveer 30 kratten vol. Er zijn ook zeefmonsters genomen om kleine
(metalen) voorwerpjes en bijvoorbeeld vissenwerveltjes te vinden. Bij
de uitwerking is de meeste aandacht uitgegaan naar het aardewerk;
categorieën zoals glas, hout en metaal zijn slechts oppervlakkig
onderzocht. In het algemeen is het vondstmateriaal vanaf de vijftiende
eeuw tot en met de twintigste eeuw te dateren. Hierop wordt later
verder ingegaan. Alleen in put 4 en 5 is blijkbaar consequent in vlakken
gewerkt. De vlakken uit deze putten zijn gedateerd om vast te stellen of

Sporen
De enige twee sporen van het project zijn de kademuur (spoor 1), en
de houten vloer van het sluisje (spoor 2). De huidige kademuur langs
het grachtje is vermoedelijk te koppelen aan de bouw van het
natuurstenen deel van de Sint Janskerk. Op een zware eikenhouten
fundering ligt een basis van bakstenen van 21x10x5,5 cm. met daarboven een kademuur van Gobertanger kalksteen. De steensoort in deze
oudste fase is dezelfde als de stenen die gebruikt zijn bij de bouw van
het zuidelijke transept van de Sint Janskerk. Waarschijnlijk is de
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kademuur, die tevens de fundering is van de steunbeer die over de weg
heen is gebouwd (zie afb.2, rechts van de gronddam), dus tot stand
gekomen in de eind 15e-eeuwse bouwfase van de Sint Janskerk, tussen
1485 en 1510. Het sluisje aan de oostzijde van de opgraving dateert
vermoedelijk in zijn huidige verschijningsvorm ook uit deze bouwfase,
maar wellicht was er op deze plek ook al eerder een verlaatje.
Vondsten
Voordat op de dateringen zal worden ingegaan, volgt hier eerst een
overzicht van de aangetroffen vondstcategorieën.
Hout – uit het grachtje is een relatief kleine hoeveelheid houten
voorwerpen tevoorschijn gekomen, waaronder een houten mesheft.
Leer/textiel – er is een klein aantal fragmenten leer en textiel gevonden.
Leren voorwerpen betroffen meestal (onderdelen van) schoenzolen.
Bot – er is relatief veel botmateriaal aangetroffen. In het algemeen gaat
het om resten van schapen/geiten, varkens, runderen e.d. Sommige
botten vertonen hak- en snijsporen. Benen voorwerpen zijn zeldzaam.
Glas – in veel vondstnummers kwam glas voor, in enkele
vondstnummers zelfs relatief grote hoeveelheden. Het gaat bij het glas
voor een groot deel om flessen, daterend vanaf ongeveer 1700, en vrij
recente flesjes. Verder delen van kelkglazen en glazen bekers, stukken
vensterglas en delen van siervoorwerpen. Uit recente tijd glazen
knikkers en het deksel van een botervloot(?).
Metaal – spijkers komen veel voor. Ook zijn er lepels en messen
gevonden. Onder de uiteenlopende metalen voorwerpen bevinden zich
5

4

ook objecten die niet meer te determineren waren. Een interessante
groep wordt gevormd door de munten. De dateringen van de munten
lopen uiteen en weerspiegelen de lange geschiedenis van de gracht als
plek waar wel eens iets invalt. Uit de zeefmonsters kwamen ringetjes,
veel spelden en andere voorwerpen tevoorschijn. Een achttiende-eeuws
koperen plaatje met de naam Justus de Heer erin gegraveerd was een
belangwekkende vondst. Hierover is een klein artikeltje geschreven, te
vinden op de website van Golda.5 Tot slot is een vrij recent metalen
fluitje noemenswaardig.
Bouwmateriaal – er zijn veel fragmenten van leisteen (gebruikt als
dakbedekking van de kerk (?)) gevonden. Ook (fragmenten van)
wandtegels komen in veel vondstnummers voor. Verder
baksteenfragmenten, delen van natuurstenen plavuizen, en onbewerkte
stukken natuursteen. Dakpanfragmenten zijn zeldzaam. Een
interessante vondst, die eigenlijk niet echt onder het bouwmateriaal
thuishoort, is een stuk leisteen met rechte lijnen erin gegroefd.
Waarschijnlijk gaat het hier om een lei zoals die op scholen gebruikt
werd. In hetzelfde vondstnummer werd ook een griffel gevonden. Of
die bij de lei hoort is niet te zeggen, maar dit is zeker niet ondenkbaar.
Pijpmateriaal – in de meeste vondstnummers was in meer of mindere
mate pijpmateriaal aanwezig. Het grootste deel hiervan dateert uit de
achttiende en negentiende, maar ook materiaal uit de zeventiende en
de vroege twintigste eeuw komt voor.
Overig – in deze categorie vallen bijvoorbeeld de aardewerken
knikkers, maar vooral de recente plastic voorwerpen, waaronder een
bril en een poppetje. Net als knikkers en munten zijn dit voorwerpen
die waarschijnlijk per ongeluk in de gracht gevallen zijn.

Mensert 2009.
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Aardewerk
Het aardewerk vormt de belangrijkste vondstcategorie. De
subcategorieën worden hieronder afzonderlijk nagelopen.
Grijsbakkend aardewerk – het gaat hierbij om draaischijfaardewerk dat
tussen 1250 en 1525 gemaakt is op veel verschillende plaatsen in
Nederland en daarbuiten. 6 Het ijzerhoudende aardewerk is
reducerend gebakken, waardoor de grijze kleur ontstaat. Het weinige
grijze aardewerk dat in het grachtje is gevonden, bestaat vaak uit
wandfragmentjes. Ook is er een worstoor gevonden.

Vooral het postmiddeleeuwse roodbakkende aardewerk is vaak
voorzien van loodglazuur, om de voorwerpen waterdicht te maken en
het schoonmaken te vergemakkelijken. 8 In de periode tussen 1450 en
1900 is het aardewerk vervaardigd op verschillende plaatsen in
Brabant, Holland, Friesland en het Nederrijnse gebied.9 In het grachtje
is het roodbakkende aardewerk dominant. Voorkomende vormen zijn
onder meer grapen, vetvangers, vuurtesten, bakpannen, lekschalen,
pispotten en deksels. Een groot voorwerp in roodbakkend aardewerk
is de zeventiende-eeuwse melkteil (afb. 3).

Roodbakkend aardewerk – dit aardewerk is vervaardigd uit
ijzerhoudende klei, waardoor bij oxiderende omstandigheden in de
oven een rode kleur ontstaat.7

Afb. 3. Melkteil van roodbakkend aardewerk, zeventiende eeuw, breedte
36 cm. Foto: A.G. Bontenbal.

Afb. 4. Noord-Hollands slibwaar, zeventiende eeuw.
Foto: A.G. Bontenbal.

6

Bartels 1999, 93-98.
Bartels 1999, 106-107.
8 Ibidem.
9 Ibidem, 110-144.
7
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In sommige gevallen is het productiecentrum van een object te
bepalen. Roodbakkend aardewerk uit Bergen op Zoom is duidelijk vertegenwoordigd, waarbij op sommige fragmenten het merk van deze
stad te zien is. Friese herkomst van sommige voorwerpen is aan te
nemen op basis van bepaalde ringeloorversieringen. Ook is er NoordHollands slibwaar aangetroffen (afb. 4).
Nederrijns aardewerk – dit aardewerk is eigenlijk onderdeel van het
roodbakkende aardewerk, maar wordt hier nog wat verder behandeld.
Het aangetroffen Nederrijnse aardewerk bestaat voornamelijk uit
fragmenten van borden. Ten opzichte van het overige roodbakkende
aardewerk is het Nederrijnse aardewerk in het grachtje getalsmatig
zwak vertegenwoordigd. Het zwaartepunt van de dateringen ligt in de
achttiende eeuw.
Witbakkend aardewerk – voor witbakkend aardewerk werd zeeklei
gebruikt, die (nagenoeg) geen ijzer bevat. Hierdoor is de kleur van het
baksel wit, in allerlei variaties.10 Voor het glazuren is loodglazuur
gebruikt, vooral in geel en groen. Witbakkend aardewerk is vervaardigd
op veel verschillende plaatsen, onder andere in Holland en Friesland.
Doordat de verschillende plaatsen elkaars vormen imiteerden, is de
herkomstbepaling van witbakkend aardewerk meestal erg moeilijk.11
Onder het witbakkend aardewerk valt ook het ‘Gouds groen’,
groengeglazuurd aardewerk dat echter niet alleen in Gouda is
gemaakt.12 Het recent verschenen boek ‘De pottenbakkers van Gouda

1570-1940 en hun betekenis voor de Nederlandse keramiek’ van Adri
van der Meulen en Paul Smeele is in dit verband erg informatief.
Het witbakkende aardewerk uit het grachtje is getalsmatig
ondergeschikt aan het roodbakkende aardewerk, maar is desalniettemin
ruim aanwezig. De aangetroffen vormen zijn onder meer pispotten,
zalfpotjes, vergieten, komforen, kaarsenstandaarden, grapen,
kookpotten (ook een miniatuurexemplaar), deksels en kannen. Ook is
er een fragment van een spaarpotje gevonden. Het glazuur is meestal
geel en/of groen, in allerlei variaties, maar ook een bruine
mangaankleur komt voor. De algemene datering van het witbakkende
aardewerk uit het grachtje loopt van de zeventiende eeuw tot en met de
negentiende eeuw.
Frankfurter waar – dit aardewerk is onderdeel van het witbakkende
aardewerk. Het komt uit het midden-Rijngebied en werd al snel een
concurrent van het lokale aardewerk. Kookpotten met platte bodem
maken een belangrijk deel van het vormenspectrum uit. Het werd in
Gouda nagemaakt, waar men er behoorlijk succes mee had. 13 De kleur
is meestal okergeel, met aan de binnenkant altijd loodglazuur.14 Het
komt tussen 1760 en 1900 voor.15 In het grachtje is dit type aardewerk
regelmatig aangetroffen, maar beduidend minder dan rood- en
witbakkend aardewerk.
Steengoed – met steengoed wordt keramiek bedoeld die zo hard
gebakken is, dat het materiaal geheel of bijna geheel is versinterd. Op

10

Bartels 1999, 147.
Ibidem.
12 Ibidem.
13 Van der Meulen & Smeele 2012, 125-131; 144-149.
14 Bartels 1999, 166.
15 Ibidem.
11
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de breuk ziet men dan ook een (bijna) homogene, samengesmolten
massa. Vanaf 1200 is proto-steengoed en bijna-steengoed
geproduceerd, vanaf ongeveer 1280 is de scherf geheel versinterd en
wordt van ‘echt steengoed’ of kortweg ‘steengoed’ gesproken.16
Steengoed is vanwege de geringe porositeit gebruikt voor objecten die
vloeistoffen moesten bevatten, vooral schenkgerei, drinkgerei en
waterkruiken. Belangrijke productiecentra van steengoed zijn Siegburg,
Langerwehe, Frechen en het Westerwald (afb. 5 en 6).17

In het grachtje zijn bijna dertig scherven laatmiddeleeuws steengoed
aangetroffen, daterend uit de veertiende en vijftiende eeuw. Het oudste
fragment is een scherf van bijna-steengoed, uit de tweede helft van de
dertiende of het begin van de veertiende eeuw. De herkomst van het
middeleeuwse steengoed is te zoeken in Siegburg en Langerwehe. Het
gaat vooral om kannen en kruiken. Er is ook een drinkschaaltje
gevonden. Materiaal uit de zestiende eeuw is zeldzaam. De
zeventiende en achttiende eeuw zijn binnen het steengoed wel ruim
aanwezig, met het Westerwald als voornaamste productiegebied. Uit
de achttiende en negentiende eeuw zijn veel waterflessen gevonden,
waarvan één exemplaar compleet en met kurk. Op een groot aantal
flessen is een merk aangebracht.

Afb. 5 en 6. Steengoed met reliefversiering uit het Westerwald, zeventiende
eeuw. Schaal onbekend. Foto: A.G. Bontenbal.

Afb. 6

16
17

7

Ibidem, 43-48.
Bartels 1999, 48-71.
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Majolica en faience (tinglazuuraardewerk) – majolica en faience zijn
aardewerksoorten met een tinglazuur. Het baksel heeft verschillende
kleuren. Oorspronkelijk komt dit aardewerk uit het Middellandse
Zeegebied, maar door migratie van de producenten is aardewerk met
tinglazuur vanaf de zestiende eeuw ook in de Lage Landen gemaakt.
Het bekende Delftse aardewerk hoort hier ook bij. In de zestiende en
zeventiende eeuw werd vooral majolica gemaakt, vanaf met midden
van de zeventiende eeuw nam de faience het over.18
In het grachtje komt majolica zeer spaarzaam voor, in tegenstelling tot
de faience, dat relatief goed vertegenwoordigd is. De faience dateert
hoofdzakelijk uit de achttiende eeuw, maar ook zeventiende-eeuws
materiaal is vertegenwoordigd. Twee kastvazen dateren mogelijk uit het
begin van de negentiende eeuw. De wandtegels, genoemd bij het
bouwmateriaal, kunnen ook tot de majolica gerekend worden. Bij
majolica voorwerpen gaat het verder vooral om borden. De faience
omvat in het grachtje eveneens borden, maar ook kommetjes,
plooischotels, oorkommetjes en andere vormen. Er zijn ook delen van
een albarello (apothekerspot) gevonden, die blijkens het opschrift
gekleurde rozenhoning of oplossende rozenstroop heeft bevat.
Porselein – dit is zeer hard gebakken keramiek, gemaakt van speciale
grondstoffen. Oorspronkelijk komt het porselein uit Azië, van waaruit
het naar Europa werd geëxporteerd. Dit exportporselein werd vaak
speciaal voor de Europese smaak en markt geproduceerd. Ook in
Europa werd na verloop van tijd porselein gemaakt. In Nederland komt
het in beerputten voor vanaf de late zestiende eeuw.19

In het grachtje is porselein geen zeldzaamheid, maar ook geen erg
grote categorie. Zowel Aziatisch als Europees porselein is aanwezig,
waarvan sommige vormen industrieel geproduceerd zijn (zie de
industriële keramiek hieronder). Het bestaat in hoofdzaak uit
fragmenten van kopjes en schoteltjes, maar ook kommetjes en bordjes
zijn aangetroffen. Enkele stukken hebben een bruine buitenkant en
vallen onder de kapucijner waar. Merkjes komen voor, waaronder een
achttiende-eeuws Engels merk. Recente, industriële merken komen een
aantal maal voor. Het aangetroffen porselein dateert hoofdzakelijk uit
de achttiende en negentiende eeuw, met daarbij twintigste-eeuws
materiaal.
Industriële keramiek – vanwege het deels gemechaniseerde
productieproces bestaan er binnen de industriële keramiek geheel
identieke producten. Er is sprake van industrieel aardewerk, industrieel
steengoed en industrieel porselein. De twee laatste categorieën zijn
hierboven onder het steengoed en porselein geschaard. Hier zal de
aandacht uitgaan naar het industriële aardewerk. Overigens is er ook
nog sprake van industrieel vervaardigde bouwkeramiek en sanitaire
voorwerpen zoals wastafels.20 De vervaardiging van industrieel
aardewerk is begonnen in Engeland en is later in andere Europese
landen, waaronder Nederland, ook op gang gekomen. De productie
begon in Engeland in de achttiende eeuw, de rest volgde in eeuw
daarop.21 Industrieel aardewerk heeft als belangrijkste grondstoffen klei
en kalk. Het materiaal is in een mal gegoten of geperst.22
In het grachtje is het industriële aardewerk in sommige vondstnummers
sterk vertegenwoordigd. Meestal gaat het om aardewerk met een wit,

18

Ibidem, 201.
Ibidem, 183.
20 Bartels 1999, 237.
21 Ibidem, 237-240.
22 Ibidem, 240-243.
19
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homogeen baksel. De vormen omvatten onder andere kopjes, schotels,
zalfpotjes en kommetjes. Decoraties komen voor, waaronder een
marmerimitatie. Het Nederlandse Regout-merk komt enkele malen
voor. Er is ook een soort peperstrooier gevonden, evenals enkele
voorwerpen die waarschijnlijk tot de technische keramiek gerekend
moeten worden. Een opvallend voorwerp is een fragment beige mocca
ware uit Engeland, dat uit de achttiende eeuw dateert (afb. 7). Dit
fragment hoort bij een soort diep bord.

deze vlakken afzonderlijk worden gedateerd. Er is in ieder vondstnummer in deze putten sprake van materiaal dat qua datering zeer
verschillend kan zijn. Gezien het dynamische karakter van de
vindplaats is dat ook niet vreemd. Toch werd er gekeken of er enige
chronologische opbouw te ontdekken was. Hiervoor is hoofdzakelijk
het aardewerk gebruikt, waarbij per vondstnummer werd bepaald waar
het zwaartepunt van de dateringen ligt. Ook bijvoorbeeld het veel of
weinig voorkomen van industriële keramiek speelde een rol in het
bepalen van dit zwaartepunt. Het door Lia Schouten gedateerde
pijpmateriaal uit deze putten woog ook mee, evenals muntjes en in
mindere mate glas. Een datering van een vlak in de achttiende eeuw
betekent simpelweg dat die eeuw in het materiaal uit dat deel van het
pakket domineert.
In put 4 is aan de grijze kleilaag (vlak 6) een datering in de vijftiende en
zestiende eeuw toegeschreven. Overigens bevatte deze laag relatief
weinig materiaal. Vlak 5 bevatte veel materiaal, hoofdzakelijk uit de
zeventiende en achttiende eeuw, maar mogelijk dateert dit deel van het
pakket al uit de zestiende eeuw. In vlak 4 werd relatief zeer veel
roodbakkend aardewerk gevonden. De datering is gesteld in de
achttiende en negentiende eeuw, met de nadruk op de achttiende
eeuw. De zwarte speldenlaag (vlak 3) is in de negentiende eeuw
gedateerd. In vlak 2 ligt eveneens de nadruk op de negentiende eeuw.
De zandige toplaag tenslotte had als zwaartepunt de vroege twintigste
eeuw.

Afb. 7. Engelse mocca ware, industrieel, achttiende eeuw. Schaal onbekend.
Foto: A.G. Bontenbal.

Datering
Zoals gezegd heeft het vondstmateriaal als geheel een zeer brede
datering. In put 4 en 5 is het pakket opgedeeld in vlakken en konden
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In put 5 leverde de grijze kleilaag materiaal op dat vergelijkbaar is met
dat uit dezelfde laag in put 4. De datering is in het geval van put 5
gesteld (rond) de vijftiende eeuw. Het volgende vlak bleek moeilijk te
dateren, vanwege mogelijke vermenging met stortmateriaal uit put 4,
dat hetzelfde vondstnummer bleek te hebben gekregen.
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Daarna volgt een vlak met zeventiende- en achttiende-eeuws materiaal,
gevolgd door een hoofdzakelijk achttiende-eeuws vlak. Dan zijn er nog
twee vlakken met een brede datering tussen 1700 en 1900, waarvan
het onderste met het zwaartepunt in de negentiende eeuw. Vlak 1 tot
slot heeft een datering in de achttiende eeuw, met een uitloop in de
negentiende.
In beide putten, vooral in put 4, is een chronologische opbouw te zien
van het afvalpakket. De stort van afval in het grachtje lijkt vanaf de
vijftiende eeuw mondjesmaat op gang te zijn gekomen, waarna vanaf
de zeventiende eeuw een sterke toename van materiaal te zien is. Dit
levendige gebruik van de gracht als stortplaats gaat in de achttiende en

Afb. 8. Het profiel van put 4. Links is de kademuur te zien. Foto: Golda.

Afb. 9. Profieltekening van het profiel in put 4. De nummers zijn de
vondstnummers die met de afgebeelde lagen corresponderen. Naar een
digitale tekening van C. Doedeijns.
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negentiende eeuw door, om ergens rond 1900 te eindigen. Na
ongeveer 1900 belandt er slechts af en toe iets in het water, zoals ook
nu nog het geval zal zijn.
Conclusies
Ondanks een aantal beperkingen in de documentatie is 'Achter de
Kerk-gracht' een mooi Goldaproject geworden. Van het grachtje naast
de kerk is slechts een deel van de inhoud geborgen. Omdat er enige
chronologische opbouw te herleiden was uit het pakket afval en
sediment, kon de globale gebruiksgeschiedenis van de gracht als
stortplaats, zoals af te leiden uit het totale vondstmateriaal, worden
beschreven. Het gebeurde soms dat scherven van één voorwerp
verspreid door de gracht werden aangetroffen. Dit zou te maken
kunnen hebben met het schuren van de grachten, waardoor afval als
het ware deels is uitgesmeerd.
Behalve enkele vroege vondsten, zoals een stukje bijna-steengoed, is er
weinig materiaal gevonden uit de vermoede begintijd van het grachtje.
Had er daarvoor nog iets dieper moeten worden gegraven? Het lijkt er
eerder op dat er in deze periode gewoon niet veel afval in het grachtje
werd gegooid. Pas na de middeleeuwen lijkt de systematische dump
van huisvuil in de gracht op gang te zijn gekomen. Het vondstmateriaal
uit deze periode is ook interessant vanwege de verscheidenheid, zeker
in het aardewerk. Twee jaar na de opgraving is een groot faience bord
gerestaureerd, afb. 10.
Tot slot: Ook de bijzondere vondsten, die verrassen en allerlei vraagtekens kunnen oproepen, maken dit soort projecten extra interessant.
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Hoge Gouwe 117-119 en Raam 39-41 te Gouda
Archeologische waarnemingen, april 2013
Bas Konijnendijk
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Inleiding
Het terrein tussen Hoge Gouwe 117-119 en Raam 39-41 ligt in maart
2013 braak. Er gaat op archeologievriendelijke wijze gebouwd worden.
Het bouwbedrijf Kruiswijk zal de bovenste 50 cm vanaf maaiveld
roeren ter voorbereiding van de bouw. Dit houdt onder andere in dat ze
de betonnen vloeren en hooggelegen muurdelen (indien aanwezig)
zullen verwijderen. Deze grondwerkzaamheden mogen begeleid
worden door de archeologische vereniging Golda.
Helaas gooit bodemvervuiling roet in het eten (sic). Het hele terrein
wordt vervuild verklaard en de hoogste saneringsregels worden
nageleefd. De vervuiling bestaat uit zware metalen en de nodige PAK's.
Er zitten olietanks in het gedeelte van het terrein aan de Raam-zijde als
nalatenschap van het voormalige autobedrijf. Tijdens de
saneringswerkzaamheden blijkt de aanwezige vervuiling groter dan
vooraf was voorzien. Dit houdt voor Golda in dat men niet meer
zomaar het hek door mag. Een medische keuring voor werken in
vervuilde grond (type B) is verplicht en er moet worden voldaan aan
kledingeisen.
In eerste instantie bleef Golda daarom in zijn geheel buiten de hekken,
hoewel Severt van der Stad en Cees van Miert regelmatig langs zijn
gegaan om te zien of er niets van archeologische waarde werd
verstoord. Severt neemt op een maandagavond een aantal scherven van
wandtegels mee en een aantal pijpenkoppen en vertelt over zijn
waarneming van een stuk vloer en muurdelen aan de Hoge Gouwe. Er
zou ook een pijpenstort zijn geraakt. Op dat moment is duidelijk dat
iemand anders voor het veldwerk wordt gezocht en stel ik mij beschikbaar om langs te gaan, omdat ik als veldarcheoloog gekeurd ben en bij
de sanering aanwezig mag zijn. Ik meld mij die week bij de uitvoerders
met een kopie van keuringspas, legitimatiebewijs en GSM.
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Woensdag 3 april, 15:00 uur.
Kruiswijk belt met de melding dat er mogelijk iets van een keldertje is
gevonden en of ik langs kan en wil komen om dat vast te leggen. Een
kwartier later ben ik helemaal omgekleed ter plaatse en poets de
muurdelen schoon. Daarna maak ik er foto's van en spreek af dat ik er
de volgende dag van af 7 uur 's ochtends bij zal zijn. De werkdag zit er
dan inmiddels op, veel is er niet meer te doen.
Foto's van 3 april:

Bijzonderheden: de 'goot' maakt een hoek naar het Noordoosten, maar is
ooit afgesloten met een klein gemetseld muurtje (voor de punt van de
Noordpijl). Het metselwerk waar we op kijken is diagonaal en is bovenaan
ooit met een ronde boog afgesloten.

Muurdelen in een gootvorm, achter de perceelgrens van de bebouwing aan
de Raam, evenwijdig aan de Raam. De Noordpijl ligt niet helemaal goed (en
kan iets meer naar rechts wijzen).

Donderdag 4 april
Met het eerste licht van de dag begin ik met het verder vastleggen van
de muren. Ik schets alles in en meet de afstanden.
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Foto's van 4 april:

Verdere
uitwerking:
Tweede muurtje
van het
booggewelf is
zichtbaar (links)
Op de
voorgrond is
een (werk)
vloertje te zien.

Detail van het diagonale metselwerk. De bovenkant werd met een
boogvormig gewelf afgesloten.

Op donderdag 4 april meet ik een soort kelderruimte in, waarin een
aparte put zit met een rond gewelf en metselwerk in diagonaal
verband. Hieromheen lijkt een goot te hebben gelopen, die later is
afgesloten. De schetsen die ik hiervan maak heb ik uitgewerkt met pen
en zitten in de bijlagen. Ze zijn schematisch, dat wil zeggen dat ik alle
afstanden heb genoteerd, maar niet op schaal heb getekend.
Nadat ik de kelderruimte heb getekend, komt er aangrenzend een
vloertje vrij. Deze lijkt ommuurd te zijn geweest. De ruimte was dan
klein. In tweede instantie komt er ook een muurtje tevoorschijn in de
kelder. Deze scheidt het diagonale metselwerk in de put van de rest en
geeft zo de contouren aan van een kleine put met tongewelf, zoals ik

later zal aantreffen op het Noordoostelijke deel van dit stuk terrein.
Na het vloertje komen er op het middengedeelte van dit stuk terrein
nog wat muurdelen tevoorschijn. Ik heb hier vooral foto's van gemaakt.
Ten behoeve van de reconstructie heb ik steeds een aantal foto's uit
verschillende hoeken gemaakt, zo wordt al een groot deel van de
sporen zichtbaar en zijn ze te koppelen.
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De middaguren besteed ik aan het uitscheppen van een pijpenstort aan
de kant van de Hoge Gouwe. Ik zal hier later dieper op ingaan. In
dezelfde aard van werkzaamheden bekijk ik een gemeld tegelwandje
tegen het pand Raam 115 in de Noordoost hoek. Een aantal tegels zijn
al verwijderd door de machinisten. De rest is blijven zitten omdat het
voegwerk te hard is. Ik leg de tegels vrij om deze te fotograferen.
Daarna heb ik de tegelrand weer afgedekt met grond.
Links van deze rand heeft Marcel van Dasselaar een haardplaatsje
waargenomen. In de bovenste 30 cm grond die ik vrij kan leggen, zie ik
hier niets meer van terug, behalve een soort uitbraakspoor in de muur.

Woensdag 10 april
Ik ben opnieuw gebeld. Ditmaal zijn er een drietal kelders met
booggewelfen geraakt met het wegslopen van de bovenlaag. De kelders
zijn vervuild met olie, die er inmiddels uit gesaneerd is, zodat ik aan de
slag mag. De vraag is of de kelders voor olieopslag bestemd zijn
geweest of dat deze er van buitenaf in is gekomen. In ieder geval zijn
ze gemaakt voor de opslag van vloeibare stoffen. Dat blijkt uit de grote
natuurstenen stoppen die uit de bovenkant zijn gekomen. In elke stop
zit een groot rond gat, die later met cement en steengruis is
dichtgestopt. De stoppen waren al een tijd in beeld en men wist van de
olie er onder, maar nu zijn de keldertjes ook zichtbaar. De muren van
de kelders zijn ook weer met diagonaal metselwerk opgewerkt.

Woensdag 10 april
Ik ben opnieuw gebeld. Ditmaal zijn er een drietal kelders met
booggewelfen geraakt met het wegslopen van de bovenlaag. De kelders
zijn vervuild met olie, die er inmiddels uit gesaneerd is, zodat ik aan de
slag mag. De vraag is of de kelders voor olieopslag bestemd zijn
geweest of dat deze er van buitenaf in is gekomen. In ieder geval zijn
ze gemaakt voor de opslag van vloeibare stoffen. Dat blijkt uit de grote
natuurstenen stoppen die uit de bovenkant zijn gekomen. In elke stop
zit een groot rond gat, die later met cement en steengruis is
dichtgestopt. De stoppen waren al een tijd in beeld en men wist van de
olie er onder, maar nu zijn de keldertjes ook zichtbaar. De muren van
de kelders zijn ook weer met diagonaal metselwerk opgewerkt.
Tegelrand, drie rijen hoog (zichtbaar). Alternerend dieren met tulpen.
Detail: er is een kleine vierkante uitsparing door de tegels gehakt, links.
De drie kelders, naar het Noordwesten. De
Noordpijl (klein) boven de middelste boog. Twee
stoppen liggen op de voorgrond, helemaal links en
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Donderdag 11 april.
Weer is er een melding. Dit keer gaat het om dikke bakstenen vloeren.
Nog steeds blijkt alles dicht bij elkaar, in hetzelfde stukje terrein te
liggen. De samenhang is onmiskenbaar. De vloer ligt ten Zuidwesten
van de kelders, vrijwel aansluitend. Bij het vrijleggen blijkt dat er
verschillende opvallende details aanwezig zijn.
Zo tel ik in het
beschadigde bovendeel minimaal zeven steenlagen op elkaar, wat vrij
dik is voor een vloer. Ook is er een deel halfrond en een deel diagonaal
gemetseld. Ik heb alles in een schets vastgelegd.

Een stuk weggebroken metselwerk, poervormig.

Overzicht van de vloer. De Noordpijl en meetlat
liggen op het halfronde vloerdeel. Het dikste
gedeelte is het stuk vloer helemaal achterin.
Rechts naast het halfronde vloerdeel is een 50 x
50 cm poer zichtbaar van baksteen, met ijzeren
staven in het hart.
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Woensdag 17 april.
Een week later ga ik terug. Ik heb niets meer van
Kruiswijk gehoord, maar er zijn zichtbare
veranderingen in de bodem van het terrein. De
oorzaak blijkt te liggen in de sanering van de
keldertjes. Deze zijn in zijn geheel verwijderd en om
het gat te vullen is grond gehaald op de plaats waar
aan de Hoge Gouwe-zijde gebouwd gaat worden.
In de keldertjes was olie aanwezig en in de directe
omgeving heb ik een foto genomen van een bijna
teerachtige substantie. De vloer is ook verwijderd en
blijkt veel dikker (21 lagen volgens een melding van
Kruiswijk) dan ik al dacht. Tenslotte is er een muur
zichtbaar die ik nog niet eerder goed in beeld heb
gehad. Deze loopt ongeveer van Zuid naar Noord
aan de Westkant van de vloeren. In deze muur zit
een soort uitsparing naar beneden met hout tegen de
wanden. Het is in de zwaarst vervuilde hoek en ik
neem er alleen foto's van.
Een andere ontdekking doe ik ter hoogte van de
achtergevels van het Hoge Gouwe deel. Daar is
opnieuw grond verwijderd ten behoeve van de
sanering. Oorspronkelijk is dit gedeelte al afgegraven voor de bouw.
Naast het pand waar nu Galerie Montulet zit, zit aansluitend aan de
voormalige achtergevel van de oorspronkelijke bebouwing op het
terrein een vierkante bak met een van binnen geglazuurde buis in een
van de muren. Ik vermoed dat het een stortgat is of een beerputje. De
bovenzijde is dichtgegooid met puin, waaruit ik wat potscherven heb
meegenomen, vermoedelijk uit de 19e eeuw. Een halve meter meer 'de
tuin in', direct achter de stortkoker, zit een ronde put van ongeveer

twee meter breed. De rand is één steens breed van ijsselsteentjes. Er ligt
wat puin in en vooral zand. Ik maak een spa breed proefgaatje en kan
vaststellen dat het zand na 30 cm overgaat in beer. Gouda is een
beerput rijker. Ik heb er geen vondsten uit kunnen verzamelen, maar
heb wat beer meegenomen om te zeven bij Golda.
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donderdag 18 april
Dit is de laatste dag dat ik het terrein heb bezocht. De sanering is
afgerond en ik wil de beerputten vastleggen, net als een plavuizen
vloertje dat onder een pijpenstort van Willem Begeer zit. De laatste ben
ik eerder tegengekomen, maar door grondwater viel er weinig van te
zien. Dit keer, door de herafgraving van het terrein, blijft de vloer in
beeld en kan ik foto's maken.

De beerput, zo goed mogelijk vrijgelegd. Het monster is genomen ter
hoogte van de punt van de Noordpijl.
In de N-Z
muur op
het terrein
zit een
uitsparing
voor een
stijl?
Ernaast
ligt een
oude fles,
19e eeuw,
in de
vervuilde
grond.

De putten naast elkaar. In de vierkante put ligt de Noordpijl. In de rechter
onderhoek daarvan zie je een ingevoegde buis. Rechts is de ronde beerput.
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Conclusie
Over de aard van de sporen kan achteraf het een en ander gezegd
worden. De kant van de Hoge Gouwe bevat in ieder geval vloeren,
muren en funderingen uit de 19e, 18e en 17e eeuw. Deze zijn
afkomstig van de bewoning aan de Hoge Gouwe en
corresponderen met kadastrale plattegronden en de nu
nog zichtbare grenzen van de bestaande bebouwing.
Tot een van de interessantste sporen mag de beerput
(17e/18e eeuw) gerekend worden omdat er van dit elders
in West Nederland veel voorkomende type beerput in
Gouda nog geen tegenhanger bekend is. De tot nu toe in
Gouda aangetroffen beer bevond zich in beerbakken en
kelders.
Op een van de vloeren van de bebouwing aan de Hoge
Gouwe bevond zich een pijpenstort van de 19e eeuwse
pijpenmaker Willem Begeer.
Ik zal hier in het volgende nummer van deze nieuwsbrief
een artikel aan wijden.
Zeepfabriek
Voorafgaand aan de bouwactiviteiten heeft Archeomedia
onderzoek gedaan om de archeologische waarden op
het terrein in kaart te brengen. In het rapport wordt
aangegeven dat er vanaf 1642 melding wordt gemaakt
van een huis met brouwerij, genaamd: "De Haese
Winthont", later kortweg "Den Hont". De brouwerij blijft
vrijwel de gehele 18e eeuw nog actief, maar in de
vroege 19e eeuw wordt er een zeepfabriek voor in de
plaats gezet, mogelijk met overname van industriële
elementen.
De zeepfabriek "De Hond" bevindt zich volgens de kaart
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op het erf van de onderzochte lokatie en strekt zich uit van de Hoge
Gouwe tot aan De Raam. De kelders, de dikke vloeren en de olieresten
uit de kelders blijken goed te passen in de opbouw en werking van een
zeepfabriek.

De plavuizen vloer onder de pijpenstort van Willem Begeer
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Ter verheldering heeft Marcel van Dasselaar mij twee artikelen
gestuurd. Het eerste gaat over het diagonale metselwerk dat in de
kelders aanwezig was. Het blijkt te gaan om een klampverband dat
wordt aangebracht om scheuring in de muurdelen te voorkomen. Zo
kon een kelder lange tijd water, of, in dit geval, olie houden zonder te
lekken. Er zat inderdaad veel olie in de kelders, terwijl de omgeving
slechts licht vervuild was geraakt.
Het tweede artikel betreft een plattegrond van de 19e eeuwse
zeepziederij "De Hamer", die in dezelfde periode aan de Oosthaven
stond. Op die plattegrond is zichtbaar dat er binnen de fabriek een
aantal gegroepeerde, oliehoudende kelders aanwezig zijn. Er wordt
gebrouwen in zware ketels die waarschijnlijk goed gefundeerd zijn
geweest. Dus niet alleen de kelders zijn te relateren aan een
zeepfabriek, maar mogelijk ook de zware vloeren.

Overzicht van de belangrijkste sporen.
Delen van mijn schetsen heb ik over
de kadastrale kaart geprojecteerd.

Uitsnede van de plattegrond van zeepziederij De
Hamer aan de Oosthaven. In beeld is de centrale
fabriekshal met ketels en de vele opslagkelders.
20
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16e eeuws stadsplan van Gouda
op onbekende kaart in de collectie Hingman
Hans Verwey
Het Nationaal Archief heeft sinds 2011 o.a de kaartencollectie digitaal
ontsloten via de website 'ga het NA'. Direct hebben enkele Goldaleden
het uitgetest via het invoeren van de zoekterm 'Gouda' en dat leverde
als verrassing deze nog onbekende kaart op. Het origineel is een
manuscriptkaart van een deel van Schieland met rechts een stadsplan
van Gouda, de Gouwe tot Waddinxveen, bovenin Zevenhuizen met het
bos, links de Rotte tot Rotterdam en onderin de Hollandsche IJssel.
Twee vragen zijn interessant: 1) Staat op deze kaart tot nu toe
onbekende informatie en 2) wat is de precieze datering. We beperken
ons tot de informatie die de kaart zelf geeft. Hingman heeft dergelijke
kaarten ooit van de geschreven archiefstukken gescheiden en zo een
zuivere kaartencollectie samengesteld, maar de bijbehorende stukken
moeten opgespoord kunnen worden. Het doel van de kaart spreekt uit
de titel: "Kaart van zekere landen gelegen bij Gouda met een platten
grond der stad, overgeleverd door die van Gouda ter verkrijging van het
door hen verzochte verlaat".
Deze kaart is een illustratie bij een verzoek van het stadsbestuur van
Gouda om een sluisje te mogen aanleggen in de landscheiding (kade)
tussen de ambachten Moordrecht en Zevenhuizen. Schippers kregen
daarmee een verbinding naar Zevenhuizen en de Rotte. Het sluisje
staat min of meer centraal op de kaart, zie afb. 2 en 4, maar het valt
ook op dat daarnaast zeer veel aandacht is gegeven aan de stad zelf,
terwijl Rotterdam schematisch met een half cirkeltje is aangeduid en
verder driekwart van Schieland erbij is gehaald.
Na een analyse van het stadsplan van Gouda bestuderen we het sluisje.
NA coll. Hingman

afb. 1
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afb. 2
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"Kaart van zekere landen gelegen bij Gouda met een platten grond der stad, overvan de
Golda
website www.golda.org
geleverd doorBijdragen
die van Gouda
terArcheologische
verkrijging van Vereniging
het door hen
verzochte verlaat".

NA coll. Hingman 4 VTH 2428
Nieuwsbrief 01afmetingen
Gouda,
1.15 x03-2014
0.85 m.

Er staat geen naam bij de plattegrond van Gouda aangegeven, het is de
enige stad en zo is deze tekening van de stad een soort handtekening
geworden, waar de trots van het stadsbestuur uit spreekt.
De werkelijke grootte van het getekende stadsplan is ± 15 x 20 cm. en
dan is de schaal ± 1 : 5000, maar de verhouding met het achterland is
zoek. Dat kwam vaker voor in de 16e eeuw: Het stadsplan van Brugge
uit 1562 van Marcus Gerards geeft het ommeland met Damme en Sluis
op 1/3 weer met twee aparte schaalverdelingen.
De orientering van de wegen is niet gebaseerd op driehoeksmetingen,
maar schematisch en de noordpijl is 45º rechtsom. De kaart zelf is niet
gedateerd, maar daarvoor zijn enkele aanwijzingen (sporen) te vinden
in het stadsplan zelf.
Kijken we nu in detail naar afb. 1. (Het kan tot 200% vergroot worden).
Twee gebouwen zijn apart uitgelicht, het Stadhuis op 'het Mertvelt' en
de Janskerk in de 'definitieve' vorm. Bijzondere aandacht is gegeven
aan de stadsmuur met alle muurtorens en poorten, ook de twee sluizen
voor de doorvaart: Donkere Sluis en A'dams Verlaat met tredmolens en
hefdeuren. Tenslotte het Moordrechts Verlaat met vier kaapstanders.
De bouwblokken zijn vol ingekleurd binnen het stratenpatroon met
uitzondering van vier kapellen, die zijn aangegeven met een zwart
kaderlijntje: - Barbarakapel (Keizerstr./Kuiperstr.), - Noodgodskapel
(Haven), - Joostkapel (Gouwe) en - Antoniuskapel (Zeugstraatgracht/
Kleiweg). Net als alle kloosters kwamen deze in handen van het
stadsbestuur in 1572-'73 en werden ze te koop aangeboden voor
hergebruik of sloop. Voor deze vier viel de verkoop resp. in het jaar
1581, 1576, 1573 en 1574. Alleen de derde, de Joostkapel, is blijven
staan. Na 1574 was er geen reden om de verdwenen Antoniuskapel
nog aan te geven. Nog een gebouw moest in 1574 gesloopt worden, de
Lazaruskapel langs de Gouwe buiten de Potterspoort, om te voorkomen
dat het in handen zou vallen van de gevreesde Spaanse belegeraars. De
kapel staat nog op deze kaart aangegeven met 'die lasaris'.
Nog een spoor vinden we bij de Rotterdamse poort, daar is nog niets
van de Mallegatsluis te zien, die gebouwd is in de periode 1577-1580.
Tenslotte vinden we nog twee aanwijzingen in het stratenpatroon:

- De Hoge Gouwe tussen Peperstraat en Westhaven is nog niet doorgetrokken, de percelen lagen tot aan het water. Na de sloop komt hier de
Nieuwstraat in 1580, later Hoge Gouwe. De Westhaven loopt wel door
tot halverwege en dat lijkt op een overslagkade op de 'Hoge Gouwe'.
- De Oosthaven stopt bij de kasteelpoort en loopt nog niet door naar de
Kleine IJsseltoren, afb. 3. Dat kwam pas na de sloop van het kasteel in
1577. Dit brengt ons tot de conclusie dat de kaart is getekend na 1572
i.v.m. de markering van de vier kapellen en voor 1577. Het jaar 1573
kan aangeduid worden als meest waarschijnlijke datering.
Dat betekent dat deze kaart is getekend kort na de opmeting door Van
Deventer in 1560. We nemen aan dat de productie in handen was van
de Stadswerf, uitgaande van uitstekende kennis van de plaatselijke
topografie en zo goed mogelijk getekend, maar zonder driehoeksmeting, zoals blijkt uit de vervormingen, die afwezig zijn op de plattegronden van Van Deventer. Van zijn werk was er dus geen kopie. Als
we de twee kaarten vergelijken, dan is Van Deventer technisch beter.
We kunnen nu ook concluderen dat het kasteel nog overeind staat als
deze kaart wordt getekend. Helaas is er geen specifieke bebouwing
aangegeven, maar dan hebben we hier tenminste wel een aanduiding
van twee zware torens die opgenomen zijn in de muur langs de Holl.
IJssel. Die twee torens zijn waarschijnlijk intact gebleven en waren na
1577 onderdeel van de stadsmuur, dat maakt deze kaart uniek.

afb. 3
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afb. 4

"doer deze lantscheiding zouden die van Zevenhuizen ter Gou komen met een verlaat"

afb. 5
Muller 1914, pl. I
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Op afb. 4 staat een detail uit de kaart met het verlaat waar het allemaal
om te doen was en blijft de vraag, waar dat sluisje nu precies moest
komen en helemaal onzeker is of het er ooit gekomen is. Met een extra
tekst staat het op de kaart geprojecteerd in de landscheiding ten oosten
van Zevenhuizen en vlakbij de Piclede en 'die Pickelkade'.
Alle sporen in de bodem zijn uitgewist na de droogmaling van de Zuidplas en een landscheidingskade zal ofwel weggespoeld zijn of is bij het
opnieuw verkavelen geëgaliseerd.
Alleen op oude kaarten is de locatie terug te vinden. In dit geval geeft
een kaart met een reconstructie van de ambachten van Schieland rond
1600 het beste aanknopingspunt, zie afb. 5. Met een sterretje is de plek
aangeduid waar 'die van Gouda' hun verlaat wilden hebben. Als je dit
projecteerd op een huidige kaart, zoals in dit geval Google Maps, dan
blijkt de locatie te liggen op het snijpunt van de Bredeweg met de A12.
Op afb. 6 zijn twee kaarten half transparant over elkaar geprojecteerd.
De landscheiding tussen Moordrecht en Zevenhuizen kwam hier uit op
een knooppunt van de weg tussen Zevenhuizen en Waddinxveen met
de 'gekanaliseerde Piclede en de langslopende kade. Op het detail van
afb. 4 staat rechts een verbreding in de landscheiding aangegeven met
'den hoevel', waarschijnlijk heuvel. Je gaat dan snel denken aan een
heul of overtoom die er voordien gelegen zou hebben. Schuiten tot 14
meter lengte konden daar over de kade worden getrokken. Schepen die
hiervoor geschikt waren heetten damlopers. Het sluisje kon zorgen voor
tijdsbesparing en wellicht ook een fileprobleem oplossen.
Ten noorden van Moerkapelle op de grens van Schieland en Rijnland
lag toen ook een overtoom op de Hildam als verbinding tussen de Rotte
en de Hoogeveensche vaart richting Oude Rijn.
Licentieverwijzing kaart: Nationaal Archief 4 VTH 2428 CC-BY-SA
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Mededelingen
Archeologische Vereniging Golda
Heruitgave Nieuwsbrief
Aflevering 01 van de Nieuwsbrief is een voortzetting van de papieren versie
die in 2009 voor het laatst is uitgekomen. Dat was een jubileumnummer in
kleur en nu, met het 45 jarig bestaan van de vereniging, komt er een digitale
versie die verspreid wordt onder de leden en donateurs van Golda. Leden
zonder emailadres kunnen een papieren exemplaar ontvangen. Het is de
bedoeling dat er 3 afleveringen per jaar verschijnen.
De inhoud zal bestaan uit korte berichten en artikelen over archeologie met
name in Gouda. Ook disciplines, die een raakvlak hebben met archeologie,
kunnen hier aan bod komen, bijv.: Bouwhistorie, bewoningsgeschiedenis,
historische geografie, cartografie e.d.
Golda
De archeologische vereniging heeft 40 leden en 20 donateurs en de
maandagavond als vaste werkavond. In de verenigingsruimte zijn bezoekers
welkom voor informatie.
Adres
Email
Post
Telef.

Achter de Kerk 11a, 2801 JX Gouda
archgolda@hetnet.nl
Ida Hoeve 22, 2804 JC Gouda
0182 530768 (alleen ma. avond)

Donaties en giften
rekeningnr.: NL05 INGB 0003 2199 42
t.n.v. Archeologische Vereniging GOLDA

W.F. Denslagen, Gouda, Geïllustreerde beschrijving van de
Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Zeist 2001
S. Muller Hzn. Over de oudste geschiedenis van Schieland, Amsterdam
1914 (Verh. der Kon. Akad. v. Wetensch. afd. Lett. Nw. Reeks XIV, 3)

Golda neemt deel aan:
- Historisch Platform Gouda
- Platform Binnenstad en haar randen
- Met Museum Gouda worden exposities ingericht in het Goldapoortje,
locatie: Achter de Kerk 11, 2801 JX Gouda (2e doorgang naar museumtuin)
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