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Archeologisch onderzoek op het Bolwerk - de Potterspoort  
 
datum:      maandag 19 januari 2009, aanvang 20.00 uur, locatie Hoge Gouwe 141, Gouda                

De lezing wordt verzorgd door Monica Dütting, senior adviseur bij bureau Hazenberg Archeologie die de 

archeologische opgravingen bij het Bolwerk heeft begeleid.  

Het Bolwerk, aan de rand van de historische binnenstad van Gouda, 

is een gebied met een rijke geschiedenis. Sinds 1350 stond er op het 

Bolwerk een leprozenhuis. In 1408 werd dit vervangen door het 

vrouwenklooster Sinte Marie. Na de reformatie in 1572 kwam er op 

deze plaats weer een leprozenhuis. Vanaf 1598 stond er op het 

Bolwerk ook een zogenaamd Proveniershuis, een voorloper van het 

huidige bejaardenhuis. Hier konden rijke mensen tegen betaling hun 

oude dag goedverzorgd doorbrengen. Om het kloosterterrein heen 

stonden kleine huisjes. Diverse ambachtslieden hadden hier hun 

werkplaats en woningen. De sporen van al die activiteiten zijn naar 

verwachting nog in de bodem bewaard gebleven. 

 

Vanaf januari tot eind juni 

2008 werd op het Bolwerk 

gegraven naar het Goudse verleden. Een unieke kans, omdat het de eerste 

keer is dat er in Gouda zo diep ontgraven kon worden in de binnenstad. 

De archeologen tr0ffen er sporen aan van de eerste ontginningsfase van 

het terrein, maar ook van de kloosterfase en van het proveniershuis. 

Daarbij werd er skeletmateriaal van zeker drie personen aangetroffen 

en restanten van een houten grafkist. De ouderdom van de vondsten en 

het geslacht en de leeftijd van de begraven Gouwenaren zal blijken uit 

onderzoek. Ook zijn er bij de opgravingen muurresten, aardewerk, 

Goudse kleipijpen en veel andere voorwerpen aangetroffen. Alle vondsten worden geïnventariseerd en zullen 

een plekje krijgen in de geschiedschrijving van Gouda.  

In de lezing komen niet alleen de onderzoeksmethode van het veldwerk aan bod, maar worden ook de eerste 

resultaten van de specialistische uitwerking, die nog in volle gang is, gepresenteerd.  

 


