
158

Ti
di

ng
e 

20
09

In het voorjaar van 2002 werden door arche-
ologische vereniging Golda twee opgravin-
gen uitgevoerd in de oude Goudse binnen-
stad. Helaas bleven de resultaten van deze 
opgravingen lang op de plank liggen. Re-
centelijk werden beide onderzoeken echter 
ontsloten door de uitgave van twee onder-
zoeksrapporten, geschreven door de Goudse 
stadsarcheoloog Maarten Groenendijk, met 
medewerking van Golda. 

Beide onderzoeken, aan de Rozendaal 9-13 en Spelden-
makerssteeg 23-31, boden een interessant kijkje in de 
eeuwenlange bewoning van deze plekken en leverden 
enkele mooie, soms opmerkelijke vondsten op. 

Aan de Rozendaal, die vanaf omstreeks 1500 deze 
naam droeg, werden de resten van drie huizen vrijge-
legd, welke in de 17e en 18e eeuw konden worden ge-
dateerd. Diepere, en dus oudere niveaus werden in dit 
onderzoek niet bereikt. De aangetroffen huizen had-
den van voor naar achter drie ruimtes. In de middelste 
ruimte, de woonkamer, werd in twee gevallen een tegen 
de muur gelegen haard aangetroffen. In de woonkamer 
van huis 1 werd een bijzondere serie tegels gevonden, 
waarvan twaalf stuks met ruiterafbeeldingen waren ge-
decoreerd. De in blauw getekende ruiters hadden vrijwel 
allemaal een getrokken zwaard of geweer en een detail 
van de figuur, veelal de hoed of sjerp, was uitgevoerd in 
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een afwijkende kleur. Dergelijke tegels kunnen worden 
gedateerd in de periode 1640-1680. 

Ook aan de Speldenmakerssteeg werden huizen op-
gegraven die dateren in de 17e en 18e eeuw. De oudere 
oost-west georiënteerde huizen, afgebeeld op de kaart 
van Blaeu, werden echter niet aangetroffen. De huisin-
deling is globaal gelijk aan die van de huizen aan de Ro-
zendaal: een kleine voorkamer aan de straat met daar 
achter de eigenlijke woonruimte. In de achterste ruimte 
was in twee gevallen een kelder gelegen. Opvallend is de 
gelijkvormigheid van huizen 1 en 2 en 3 en 4, hetgeen 
een zekere standaardisatie doet vermoeden. 

Eén van de gevonden haardplaatsen was voorzien van 
bijzonder gedecoreerde haardstenen, die een vuurvaste 
achterwand vormden. Deze haardstenen draagt het wa-
pen van Holland, een halfronde deksteen met het wapen 
van prins Maurits, gedateerd in 1603, kortom oranjege-
zindheid in de Speldenmakerssteeg. 
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Gedecoreerde haardstenen met het wapen van prins Maurits 
(fotos: D. Habermehl)

Met de publicatie van deze rapporten is weer een stukje 
archeologisch onderzoek gered van een donker bestaan 
in het depot, helaas het lot van veel archeologisch on-
derzoek dat in het verleden is uitgevoerd. Het interes-
sante onderzoek dat bij Golda op de plank ligt is talrijk 
en ontsluiting ervan zou in deze tijd, waarin zelfstandig 
onderzoek niet meer mogelijk is, een speerpunt moeten 
zijn. Ieder initiatief uit elke hoek is dan ook meer dan 
welkom! 
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