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1

VOORWOORD
Definitie van Balegemse steen (Ledesteen): zandige kalksteen welke
gewonnen wordt nabij het dorp Balegem in de Provincie Oost Vlaanderen,
België. De steen is kwartshoudend, groenachtig bruin of blond van kleur
en heeft een meestal duidelijk zichtbaar horizontaal leger. De Balegemse
steen bevat plaatselijk vrij grote schelpen. De steen wordt gevonden in
schollen met een harde kern tussen zandlagen. Naast de bruingevlekte
steen zonder fossielen, is er een steen met gesloten fossielen en een steen
met open fossielen. De steen wordt toegepast voor hoekblokken,
raamomlijstingen, plinten, waterlijsten, traptreden en muurblokken. De
steen is geschikt om te schuren, zoeten, polijsten, boucharderen, frijnen,
scharreren, spitsen en prikken. Balegemse steen patineert oker geel, de
verwering begint met korstvorming langs de voegen.1
Deze rapportage bevat de documentatie van aangetroffen bouwsporen tijdens een bezoek op 24
november 2016 en 17 maart 2017 aan de archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te
Gorinchem.
De aanleiding tot het vastleggen van de bouwsporen is de aanwezigheid van fragmenten van de oude
stadsmuur en ronde toren met verschillende schietgaten. De bouwsporen zullen met de op handen
zijnde nieuwbouw (voor een deel) verloren gaan en voor een deel onzichtbaar worden door nieuwe
bebouwing die het archeologisch bodemarchief afdekt. Met het documenteren wordt het vastleggen
van de bouwsporen beoogd voor eventueel toekomstig historisch onderzoek.
De centrale onderzoeksvraag is uit welke tijd het metselwerk van stadsmuur en ronde toren stamt.
De verslaglegging in dit rapport berust op een analyse op locatie. Er is gebruik gemaakt van reeds
uitgevoerd archiefonderzoek van derden en er is (beperkt) literatuuronderzoek uitgevoerd.
Tenzij anders vermeld, is het beeldmateriaal afkomstig van Van Reenen Onderzoeksbureau voor
Bouwhistorie. De documentatietekening is gemaakt op basis van eigen inmeetwerk.
Leerdam, 5 april 2017
W.G. van Reenen

1

Bron citaat: Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Steenhouwwerk.
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2

GEGEVENS
2.1

Kerndata

Identificatie
Datering
Huidige functie
Oorspronkelijke functie
Stijl
Iconologie
Actoren
2.1.1

: Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem
: mogelijk 14de-eeuws
: nvt
: Stadsmuur/ verdedigingswerk van de stad Gorinchem
: nvt
: Stadsmuur met ronde toren
:-

Overige gegevens

Eigenaar
Status
Categorie
Topografie

:: Geen
: Archeologie
: Provincie Zuid-Holland
Gemeente Gorinchem
Gorinchem
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3

DOCUMENTATIE
De onderdelen van de funderingen worden aangeduid door de toevoegingen ‘voor’, ‘links’, ‘achter’ en
‘rechts’, gerelateerd aan de zijde van de Merwede (is buitenzijde stadsmuur).
De nummering van de beschrijving van de bouwsporen volgt de nummering op de
documentatietekening (bijlage 8.1).

3.1
[1];

[2];

[3];
[4];

[5];

[6];

[7];

[8];

2

Bouwsporen stadsmuur
In kalkmortel gemetselde muur met een dikte van 4 stenen (102cm). Het metselwerk is
opgetrokken in kruisverband en aan de buitenzijde voorzien van een snijvoeg. Het formaat is
25x11,5x5/5,5cm met een tienlagenmaat van 10L+V=63,5cm.
Schietopening A. Hier zijn twee natuurstenen blokken aanwezig van verschillende afmetingen.
De natuursteensoort is Ledesteen (voor beschrijving van Ledesteen zie paragraaf 4.2.2) en
2
voorzien van een scharreerslag met 22 slagen per palm . Het bovenste blok heeft geen
kantslag. Het onderste blok heeft alleen aan de linkerzijde iets van een kantslag. Op beide
natuurstenen blokken zijn steenmerken aangetroffen. Op de natuurstenen blokken van de
andere schietgaten zijn geen merken aangetroffen. Voor beschrijving van de steenmerken zie
paragraaf 4.2.3.
Bij zowel schietgat A als B is een oude en sterk geroeste duim aanwezig, bedoeld voor een luik.
Vermoedelijk voor een ijzeren luik.
Gebruikelijk was het materiaal natuursteen maximaal te benutten. De blokken komen dan ook
niet overeen met de koppenmaat van de bakstenen. Gelet op het regelmatige metselwerk aan
de rechterzijde [4a] van de schietopening en het onregelmatige metselwerk aan de linkerzijde
[4b] kan gezegd worden dan men van rechts heeft gewerkt. Aan de rechterzijde passen de
blokken in het metselverband en aan de linkerzijde heeft men het metselwerk aangepast.
Schietopening B. Hier zijn twee natuurstenen blokken aanwezig van verschillende afmetingen.
De natuursteensoort is Ledesteen (voor beschrijving van Ledesteen zie paragraaf 4.2.2) en
voorzien van een scharreerslag met 31 slagen per palm voor het linker blok en 22 slagen per
palm voor het rechter blok. De blokken hebben geen kantslag. Op deze blokken zijn geen
steenmerken aangetroffen.
Gebruikelijk was het materiaal natuursteen maximaal te benutten. De blokken komen dan ook
niet overeen met de koppenmaat van de bakstenen. Gelet op het regelmatige metselwerk aan
de rechterzijde [6a] van de schietopening en het onregelmatige metselwerk aan de linkerzijde
[6b] kan gezegd worden dan men van rechts heeft gewerkt. Aan de rechterzijde passen de
blokken in het metselverband en aan de linkerzijde heeft men het metselwerk aangepast.
Schietopening C. Hier zijn twee natuurstenen blokken aanwezig van verschillende afmetingen.
De natuursteensoort is Ledesteen (voor beschrijving van Ledesteen zie paragraaf 4.2.2) en
voorzien van een scharreerslag met 20 slagen per palm. Het onderste blok heeft geen kantslag.
Het bovenste blok heeft aan de linkerzijde iets van een kantslag. Op deze blokken zijn geen
steenmerken aangetroffen.
Gebruikelijk was het materiaal natuursteen maximaal te benutten. De blokken komen dan ook
niet overeen met de koppenmaat van de bakstenen. Gelet op het regelmatige metselwerk aan
de linkerzijde [8a] van de schietopening en het onregelmatige metselwerk aan de rechterzijde

Een lengtemaat voor 10cm.
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[9];

[10];
[11];
[12];

[8b] kan gezegd worden dan men bij deze schietopening van links heeft gewerkt in
tegenstelling tot de beide andere schietopeningen. Aan de linkerzijde passen de blokken in het
metselverband en aan de rechterzijde heeft men het metselwerk aangepast.
Een gemetselde stortkoker die koud tegen de stadsmuur aan staat. Op één plek is een
intanding aanwezig van een aantal bakstenen. De zijmuren van de stortkoker zijn 25,5cm dik
(steens) en de voorste muur is 51cm dik (twee steens). De tienlagenmaat is iets groter als bij
de stadsmuur, namelijk 10L+V= 65,5cm i.p.v. 63,5cm.
Aan de binnenzijde van de stadsmuur bevinden zich gemetselde steunberen die zijn ingetand
in de stadsmuur.
Gemetselde poeren. Functie is onbekend. Mogelijk gaat het hier om de fundering van een
overwelfde weergang.
Zware klomp metselwerk. Mogelijk dat het hier gaat om het begin van een overwelfde
weergang die vanaf dit punt in de stadsmuur begint en schuin wegloopt over de gemetselde
poeren van bouwspoor 11.

3.2

Bouwsporen ronde toren

[13];

Ronde toren uitgevoerd in zwaar metselwerk waarvan de dikte op de breedste delen 194cm is.
Het metselwerk is opgetrokken in kruisverband en aan de buitenzijde voorzien van een
snijvoeg. Het formaat is 24,5/26x12x5,5cm met een tienlagenmaat van 10L+V=63,5cm.
Vermoedelijke omvang van de ronde toren. Aan de buitenzijde is de voormalige toren rond,
aan de binnenzijde achthoekig.
Aan de buitenzijde bevindt zich een natuurstenen plintlijst met daar bovenop een speklaag van
natuursteen. De plintlijst is 10cm hoog en komt 7cm naar buiten. De speklaag is 8cm dik.
Tussen de onderzijde van de plintlijst en de bovenzijde van de natuurstenen blokken van de
schietgaten zit 25,5cm. De plintlijst heeft een scharreerslag met randslag langs de boven- en
2
onderzijde met 22 slagen per palm .
Van de ronde toren zijn nog drie van de acht segmenten zichtbaar. Bij deze drie segmenten is
aan de binnenzijde van de toren dichtgemetselde openingen aanwezig. Aan de buitenzijde van
deze openingen zijn natuurstenen blokken aanwezig als schietopening.

[14];
[15];

[16];

3.3

Veldwerk

Op 24 november 2016 en 17 maart 2017 is op locatie veldwerk verricht. Het veldwerk bestaat uit een
opname ter plekke, waarbij puntsgewijs de geconstateerde bouwhistorische zaken zijn beschreven en
gefotografeerd. De geconstateerde zaken zijn in deze rapportage gedocumenteerd en toegelicht.

3.4

Documentatietekening

Aan de hand van het veldwerk is de documentatietekening gemaakt (zie bijlage 8.1), met als doel om
de aangetroffen bouwsporen op tekening vast te leggen.

3.5

Fotoreportage

Op de volgende twee pagina’s zijn een selectie van de foto’s weergegeven.
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Afb. 1: Aanzicht schietgat A vanaf de buitenzijde.

Afb. 2: Aanzicht schietgat A vanaf de binnenzijde.

Afb. 3: Schuine projectie van schietgat A. Links achter
het onderste natuurstenen blok is een gesmede duim
zichtbaar (rode pijl). Zie ook volgende afbeelding.

Afb. 4: Een detailfoto van de gesmede duim bij
schietgat A. Vermoedelijk heeft er een ijzeren luik in
gehangen om de schietopening aan de binnenzijde af
te kunnen sluiten.

Afb. 5: Aanzicht schietgat B vanaf de buitenzijde.

Afb. 6: Aanzicht schietgat B vanaf de binnenzijde.

Afb. 7: Een detailfoto van de gesmede duim bij
schietgat B. Het blok natuursteen boven de duim is
door midden gebroken (zie ook volgende afbeelding).

Afb. 8: Een door midden gebroken natuurstenen blok.
Duidelijk is de natuursteensoort te herkennen,
namelijk Ledesteen (voor uitleg zie Afb. 21).
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Afb. 9: Aanzicht schietgat C vanaf de buitenzijde.

Afb. 10: Aanzicht schietgat C vanaf de binnenzijde.

Afb. 11: Op de foto is de stortkoker te zien, links van
schietgat C.

Afb. 12: Op de foto is de stortkoker te zien, links van
schietgat C.

Afb. 13: Overzichtsfoto van een fragment van de
ronde toren.

Afb. 14: De schietgaten bevinden zich onder het
maaiveldniveau. De plint bestaat eveneens uit
Ledesteen met daar boven een speklaag van dezelfde
natuursteensoort.

Afb. 15: Een detailfoto van de natuursteenafwerking
van de plint bij de ronde toren.

Afb. 16: Aan de binnenzijde is de ronde toren
achthoekig en de schietgaten zijn dicht gemetseld.

10

4

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
Zonder in details in te gaan wordt een korte historische schets gegeven van het ontstaan van de
onderzochte locatie zich bevindt. We beperken ons vooral tot die zaken die relevant zijn voor de
bouwhistorie van dit gedeelte van de oude stadsmuur.

4.1

Stad Gorinchem

Voor de wordingsgeschiedenis en de ontwikkeling van de stad Gorinchem wordt verwezen naar de op
dit punt beschikbare literatuur en onderzoeksrapporten. Enkele opmerkingen die van belang zijn voor
de interpretatie van de aangetroffen archeologische en bouwhistorische vondst Buiten de Waterpoort
worden hier onder weergegeven.
Met de bestudering van de onderzoeksrapporten naar de vestingwerken van Gorinchem blijkt helaas
de oudst aanwezige kaart te dateren uit 1553. Al bijna een eeuw later dus dan de bouw van de Blauwe
Toren. Er is dus geen kaart van voor 1461 voorhanden waarop het onderzochte muurwerk staat
aangegeven zonder de Blauwe Toren. Te Gorinchem wordt namelijk tussen 1461 en 1466 twee grote
3
torens gebouwd, waarvan één de benaming Blauwe Toren kreeg .

Ontwikkeling van stenen muren met torens, rondelen en poorten naar moderne 16de-eeuwse
4
vestingstad .
Philips II, als Heer der Nederlanden, gaf opdracht aan Jacob van Deventer de Nederlandse (en Belgische
en enige Franse) steden in kaart te brengen. Het doel daarvan was van krijgskundige aard met als
gevolg dat vooral de vestingwerken uitvoerig in beeld zijn gebracht. Ook komen op de kaarten de
bijzondere gebouwen voor, weliswaar geabstraheerd, maar dan toch wel zo natuurgetrouw dat de
torens op de juiste plaats getekend staan. Op basis van die gegevens was men in staat van elke plaats
van elke kant een silhouet te construeren. Tevens komt op de kaarten het straten- en waterpatroon
voor. De kaarten zijn zeer schaalvast gemeten en getekend en zijn zeer betrouwbaar. Zij geven derhalve
de toestand weer aan het eind van de Spaanse tijd. Van veel steden zijn deze kaarten bewaard
gebleven, waaronder die van Gorcum.
De kaart geeft de eindfase weer van de ontwikkeling van de stenen muren met torens, rondelen en
poorten.
Nog geen tien jaar later raakten de Nederlanden in openlijk conflict met hun Heer, dat leidde tot een
oorlog met de koning van Spanje. Indertijd werd dat de "Inlandse krijg" genoemd, maar deze staat
thans beter bekend als de 80-jarige oorlog. Het conflict begon in Holland en Zeeland en al spoedig
werden ook de noordelijke gewesten bij de zaak betrokken. Het oorlogsterrein lag in de 16de eeuw ten
noorden van de grote rivieren, maar zakte langzamerhand naar het zuiden af. In de strijd was er van
1609 tot 1621 een periode van rust. Daarna concentreerde de strijd zich in Brabant, Limburg en
Zeeland.
Het oplaaien van de strijd bracht duidelijk naar voren dat de Nederlandse steden qua versterking niet
opgewassen waren tegen de vuurkracht van het moderne geschut van de Spanjaarden. De stenen
3
4

Hermans (2013), p. 87.
Deze beschrijving is overgenomen uit de onderzoeksrapporten van Kamphuis en Annema over de vestingwerken van Gorinchem.
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muren waren niet meer afdoende tegen de nieuwe vuurkracht van de belegeraars. Derhalve moesten
alle vestingen opeens gemoderniseerd worden. Ook Gorinchem kreeg in deze periode met deze
modernisering te maken. De ontwerpen ervoor werden geleverd door Adriaan Anthonis zn, ooit
burgemeester van Alkmaar, maar later fortificatiemeester van de Generaliteit, en Thomas Thomas zn.,
burgemeester van Haarlem.
De stadsmuur werd bij die gelegenheid afgebroken en daarvoor in de plaats kwamen hoge aarden
wallen met daarvoor langs een gracht. Op sommige plaatsen kregen de wallen in de gracht uitstekende
gedeelten (bastions genaamd) om ook de teen van de wallen te kunnen bestrijken met geschut.
Typerend voor de ontwerpen uit die periode zijn de onregelmatige vormen van de bastions en de
onregelmatige onderlinge afstanden; voorts de wijze waarop de poorten in de stadswallen werden
opgenomen. De karakteristieke vormen ontstonden tevens door het feit dat zo veel mogelijk gebruik
werd gemaakt van de bestaande vestingwerken om maar zo weinig mogelijk grond aan te hoeven
kopen. Dat spaarde tijdwinst uit De eerste plannen voor de stad Gorinchem zijn vastgelegd in twee
tekeningen; één van de stad zelf en één van de stad met het land tot aan Schelluinen. Op beide staan
de vestingwerken van de stad identiek weergegeven. De kaarten zelf zijn ongedateerd. Ze liggen in de
collectie Hingman welke collectie grotendeels bestaat uit tekeningen die uit originele dossiers gelicht
zijn. Hingman was derhalve de laatste die de stukken nog in hun originele context kon dateren. In de
inventaris staat evenwel 17de eeuw vermeld, dat lijkt in verband met de navolgende kaarten
onwaarschijnlijk. Op de achterzijde komt evenwel een signering en datering voor en daaruit blijkt dat ze
uit 1592 dateren.
Opmerkelijk op de kaart van Afb. 17 (1592) is het feit dat op de onderzochte archeologische opgraving
de oude stadsgracht met bijbehorende muur en muurtoren staan aangegeven. Echter op de kaart van
Wijtmans uit 1600 (en de kaarten daarna) is de muur niet meer zichtbaar. Mogelijk dat de muur tussen
1592 en 1600 alsnog is geslecht tot het niveau dat nu nog aanwezig is.

12

Afb. 17: Kaart van zekere gorsen in de Merwede oostwaarts van de stad Gorinchem toebehoorende aan de
graaflijkheid van Holland (1592). Bron: Vervaardiger onbekend, Kaartcollectie Binnenland Hingman Nationaal
Archief, inv.nr. 889.

4.2

Overige historische gegevens

4.2.1

Baksteenformaten Zuid-Holland

Het aangetroffen baksteenformaat in Gorinchem is 25x11,5x5/5,5cm (stadsmuur) en 24,5/26x12x5,5cm
(ronde toren) met een tienlagenmaat van 10L+V=63,5cm.
Door Van Reenen onderzoeksbureau voor Bouwhistorie wordt een eigen database bijgehouden met
vindplaatsen van bakstenen met bijbehorende gegevens, zoals baksteenformaat en bouwjaar. Deze
database is op dit moment nog beperkt van omvang. Hieronder treft u de baksteenformaten aan in de
provincie Zuid-Holland waar Gorinchem deel van uit maakt.
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Provincie
Plaatsnaam
Baksteenformaat gesorteerd per periode
XIVb
26,5/27,5 x 13/13,5 x 6,5/7 cm
H.I.Ambacht, Kerktoren
28,5 x 14 x 7,5 cm
H.I.Ambacht, Kerktoren
26 x 13,5 x 6 cm
H.I.Ambacht, Kerktoren (fundering)
28/29 x 14/15 x 8 cm
H.I.Ambacht, Kerktoren (fundering)
26/27 x 13 x 6 cm
Dordrecht, Kerktoren (Grote Kerk)
XIVd
26 x 12 x 7 cm
H.I.Ambacht, Borchhoeve
XIVm
26/27 x 12,5/13 x 5,5/6 cm
H.I.Ambacht, Hofstad Heynric Yen
XIXc
17,5/18 x 8,5/9 x 4/4,3 cm
Bergschenhoek, Oosteindseweg 64-66, Boerderij
16 x 8 x 3,8/4,5 cm
Bergschenhoek, Oosteindseweg 64-66, Wagenschuur
XVIb
17,5/18 x 8,5 x 4/5 cm
H.I.Ambacht, Kerk
XVId
18,5 x 9,5 x 4 cm
Gorinchem, Molenstraat 32, vg Sint-Jorisdoelen
XVIIa
18 x 8,5 x 3,8/4,2 cm
Oud-Beijerland, Waterstal, Kerktoren
XVIIIa
27 x 12 x 5/5,5 cm
Gorinchem, Molenstraat 32, lg Sint-Jorisdoelen
XVIIIB
18,8 x 9 x 4,5/4,8 cm
Dordrecht, Voorstraat 250, vg
16,5 x 8 x 4 cm
Dordrecht, Voorstraat 250, ag achterhuis
XXa
21 x 10 x 5 cm
Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 25, Kerk
XXd
22 x 10,8 x 5,5 cm
H.I.Ambacht, Smidshoef 24-30, fragment lg arbeidershuisjes

Zuid-Holland
(Alle)

< XIVb
< XIVb
1339

< 1374

1874
1865

1525-1540

1589

1604

1702

XVIIIB?
XVIIIB?

1910

> 1985

Tabel 1: Overzicht van baksteenformaten in de Provincie Zuid-Holland als extract uit de database van Van
Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie.
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4.2.2

Belgische witte kalksteen

Gelet op het formaat van de natuursteenblokken, de bewerking in combinatie met de plek waar het is
5
aangetroffen, gaat het zeer waarschijnlijk om een Belgische witte kalkgebonden zandsteen . Hierbij valt
te denken aan Ledesteen of Brusselse steen.
Ledesteen
Ledesteen is een witte Belgische kalksteensoort. Dit type steen vond vooral toepassing in stadskerken
in het westen van het land en werd toegepast in de 15de-eeuw met een uitloper in de 16de-eeuw. De
steen heeft een hoogte van 20-25cm. Blokken van Ledesteen werd met verschillende hoogtes
toegepast in bijvoorbeeld zuilen, maar ook in gevels. Het materiaal werd in die periode maximaal benut
in tegenstelling tot de huidige wijze van bouwen waar elk onderdeel even groot moet zijn. In de
steengroeve is Ledesteen nu een nevenproduct bij de winning van zand. Vroeger was dat omgekeerd,
toen was zand het nevenproduct bij de winning van natuursteen.
Dat de blokken een beperkte hoogte hebben van 20-25cm heeft te maken met de wijze van ontstaan.
De dunne laag Ledesteen ontstaat op een moeilijk waterdoordringbare laag in de bodem waar kiezel en
kalk, die door het regenwater de bodem inzakt, blijft staan en samenklit. De kern van deze dunne laag
geeft de beste kwaliteit. De wijze van ontstaan is ook bepalend voor de wijze van verwering wanneer
de blokken zijn toegepast in het exterieur van gebouwen. Ledesteen geeft een typische verwering langs
de randen, de zogenaamde meelzakvorm. De kern van de steen is dus harder en vaak ook blauwgrijs
van kleur. Hoe blauwer, hoe harder de kern. Om deze kern heen zitten vaak roestkleurige ringen en
daarbuiten is de steen zachter (zie Afb. 19. en Afb. 21).

Afb. 18: Foto van de groeve (Balegem) waar Ledesteen wordt gewonnen. De dunne laag Ledesteen (rode pijl)
ontstaat op een moeilijk waterdoordringbare laag in de bodem waar kiezel en kalk, die door het regenwater de
bodem inzakt, blijft staan en samenklit. Foto: H.J. Tolboom.

5

Vriendelijke mededeling H.J. Tolboom (RCE, Amersfoort).
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Afb. 19: Een detailfoto van een blok Ledesteen uit Balegem. Duidelijk is de verschillende opbouw van de steen te
zien met in het midden de kern (rode pijl) die de beste kwaliteit heeft en het minst snel verweert. Foto: H.J.
Tolboom.

Afb. 20: De wijze van ontstaan van Ledesteen is ook bepalend voor de wijze van verwering wanneer de blokken
zijn toegepast in het exterieur van gebouwen. Ledesteen geeft een typische verwering langs de randen, de
zogenaamde meelzakvorm. Foto: H.J. Tolboom.
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Afb. 21: Een detailfoto van een blok natuursteen van een van de schietgaten (schietgat B) in de oude stadsmuur
van Gorinchem. Op deze foto is duidelijk de verschillende opbouw van de steen (Ledesteen) te zien met in het
midden de blauwe kern (rode pijl) die de beste kwaliteit heeft.

4.2.3

Steenmerken

Op twee natuurstenen blokken van het meest rechtse schietgat (gezien vanaf de buitenzijde van de
stad) zijn steenmerken aangetroffen. Op de natuurstenen blokken van de andere schietgaten zijn geen
steenmerken aangetroffen.
Steenmerken kunnen onderscheiden worden in steenhouwersmerken, groevemerken en
6
plaatsmerken . Het materiaal natuursteen werd maximaal benut (en zeker bij soorten als Ledesteen en
7
Gobertange ). Doordat de natuurstenen blokken verschilden in afmetingen, was het voor de
steenhouwer noodzakelijk om deze te voorzien van merken. Zo werd er voor gezorgd dat de
aangevoerde kant-en-klare blokken natuursteen op de juiste plaats in het bouwwerk aangebracht
konden worden. Bij kolommen bijvoorbeeld gaat het om laagmerken om er voor de zorgen dat de
blokken met dezelfde dikte ook in dezelfde laag werden aangebracht.
Bij de onderste twee steenmerken gaat het zeer waarschijnlijk om plaatsmerken. Beter is te spreken
8
over paringsmerken . Hiermee werd bereikt dat het juiste blok bovenop het andere juiste blok werd
geplaatst. Dit verklaart ook waarom de beide merken zo dicht bij elkaar en recht boven elkaar zijn
aangebracht.

6
7
8

Zie voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende soorten steenmerken: Janse, p. 1-20.
Zie eerdere beschrijving over het ontstaan van Ledesteen (paragraaf 4.2.2).
Vriendelijke mededeling H.J. Tolboom (RCE, Amersfoort).
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Afb. 22: Het schietgat op de foto betreft het meest rechtse schietgat (gezien vanaf de buitenzijde van de stad).
Op deze twee blokken zijn drie merken aangetroffen (rode pijlen).

Het bovenste teken ziet er uit als een Arabische 7 of ^ (5), maar lijkt meer op een beschadiging of
uitglijder van de steenhouwer. Er is er bovendien maar één van gevonden en dat maakt de
9
interpretatie niet gemakkelijk .

9

Vriendelijke mededeling Drik J. de Vries (RCE, Amersfoort).
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↑ Afb. 23: Een uitvergroot fragment van Afb.
22 van het bovenste merk op het bovenste
blok natuursteen.

← Afb. 24: Een uitvergroot fragment van Afb.
22 van de twee merken die boven elkaar op de
verschillende blokken natuursteen aanwezig
zijn.

4.2.4

Steenhouwchronologie

Natuursteen dat in een groeve wordt gewonnen, wordt eerst bewerkt alvorens toegepast te worden in
gebouwen/ bouwwerken. De wijze waarop natuursteen wordt bewerkt en pasklaar wordt gemaakt laat
op het oppervlak van het natuursteen bewerkingssporen na. Deze bewerkingssporen zijn door de
eeuwen heen aan verandering onderhevig. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van het
gereedschap en de keuze voor een bepaalde afwerking behorend bij een bepaalde tijd. Ook zijn de
bewerkingssporen afhankelijk van het soort natuursteen.
Aan de hand van bewerkingssporen kan door middel van vergelijkend onderzoek een
steenhouwchronologie worden vastgesteld. F. Doperé heeft bij het onderzoek naar de
bouwgeschiedenis van de Sint-Gummaruskerk te Lier met vergelijkend onderzoek naar andere kerken
een steenhouwchronologie vastgesteld. Hij onderscheid een drietal fasen. Fase 1 komt voor vanaf de
12de-eeuw tot ca. 1410, fase 2a vanaf ca. 1410 tot 1430/1450 en fase 2b vanaf 1430/1450. Fase 2 en 3
10
overlappen elkaar ca. 20 jaar .

10

Voor de reden van deze overlapping en het eenvoudiger worden van de wijze van bewerking kan men terecht bij Merlijn Hurx
(zie bijgevoegde literatuurlijst).
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Voor een interpretatie van de natuurstenen blokken te Gorinchem is het nodig een korte toelichting
te geven op de wijze van natuursteenbewerking in de hiervoor genoemde drie fasen.
Fase 1, vanaf de 12de-eeuw tot ca. 1410

11

12

Het type bewerking van natuurstenen oppervlak in deze fase kent twee karakteristieken. Het zichtbare
oppervlak zonder de rand (boord), en de rand zelf. Het zichtbare oppervlak vertoont op onregelmatige
afstanden de slagen van het scharreren. De rand, met een variabele breedte van 1 tot 2 cm, vertoont
zeer fijn en schuin aangebrachte slagen (randslag). De scharreerslag wordt verkregen door het
hanteren van de steenbijl of de polka (een soort dissel). Voor gebogen vlakken maakt men gebruik van
het gradeerijzer. De zeer fijn aangebracht slagen op de rand wordt aangebracht met een beitel.
13

Fase 2a, vanaf ca. 1410 tot 1430/1450
Dit is een korte fase die de overgang vormt van fase 1 naar fase 2b. Ook bij deze fase wordt
onderscheid gemaakt in het zichtbare oppervlak en de rand. Het middengedeelte is op dezelfde wijze
behouwen als bij fase 1. De rand met de zeer fijn en schuin aangebracht randslag is krachtiger en op
grotere afstand van elkaar aangebracht dan bij fase 1. Het kan ook zijn dat fase 2a alleen is te
onderscheiden van de profielen, omdat het hele oppervlak van de vlakke stenen, met inbegrip van de
randen, met de beitel zijn bewerkt zodat er alleen schuine slagen aanwezig zijn (zoals bij fase 2b). Als
dit laatste het geval is, dan is het belangrijk de profielen te beoordelen of daar wel onderscheid is
gemaakt tussen de middengedeelten en de randen (zoals bij fase 1).
Fase 2b, vanaf 1430/1450
Bij de steenhouwerstechniek in deze fase ontbreekt het onderscheid in afzonderlijke bewerking van
zichtbare oppervlak en de rand. Alle oppervlakken vertonen de relatief ruwere behouwing met de
beitel, waarbij de slagen parallel en op regelmatige afstanden van elkaar krachtig werden aangebracht.

Aandachtspunt: F. Doperé onderscheid in de studie naar het steenhouwwerk van de kerk te Lier en
vergelijkend onderzoek een min of meer scherpe scheiding tussen fase 1 en fase 2a, namelijk ca. 1410.
In de studie naar het steenhouwwerk in de Pieterskerk te Leiden worden de analyses over de
samenhang tussen bewerking en datering voor witte Belgische steen gedurende de late middeleeuwen
aangehaald waarbij tussen fase 1 en 2a eveneens een overlap is van ca. 20 jaar. Mogelijk heeft dit te
maken met een bijstelling van de datering door meer vergelijkend onderzoek dat na de studie van de
kerk te Lier is gedaan.

11
12
13

Deze toelichting is ontleend aan: Doperé (1999), p. 114-116.
In de studie naar het steenhouwwerk in de Pieterskerk te Leiden wordt een datering aangehouden tot ca. 1420.
In de studie naar het steenhouwwerk in de Pieterskerk te Leiden wordt een datering aangehouden vanaf ca. 1400.
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5

CONCLUSIE
De in het voorwoord genoemde onderzoeksvraag is door middel van de aangetroffen bouwsporen met
een behoorlijk mate van zekerheid vast te stellen. De centrale onderzoeksvraag is uit welke tijd het
metselwerk van stadsmuur en ronde toren stamt.
Het aangetroffen baksteenformaat in Gorinchem is 25x11,5x5/5,5cm (stadsmuur) en 24,5/26x12x5,5cm
(ronde toren) met een tienlagenmaat van 10L+V=63,5cm. Dit kan een datering geven tweede helft van
de 14de-eeuw. Bij Kasteel Loevestein (aan de andere zijde van de Merwede) is in 1358 een
baksteenformaat toegepast van 25/25,5x11/11,5x6/6,5cm en een tienlagenmaat van 10L+V=72cm.
Echter, als gelet wordt op de wijze waarop het steenhouwerswerk is uitgevoerd, dan moet de bouw
(van dit deel) van de stadsmuur gedateerd worden in het begin van de 15de-eeuw. De bewerking op de
blokken van de schietopeningen in de muur hebben over het gehele oppervlak een scharreerslag en
kan daarmee gedateerd worden in fase 2a of 2b van de steenhouwchronologie. De lichte aanzet van
een randslag bij een enkele blok kan wijzen richting fase 2a, maar dat is te onduidelijk. Om meer
zekerheid te krijgen is het noodzakelijk naar de profielen te kijken van de plintlijst van de ronde toren.
Op de onderdelen van de plintlijsten blijken wel randslagen aanwezig te zijn, waarmee het natuursteen
gedateerd wordt in het eerste kwart van de 15de-eeuw.
Met deze datering kan tegelijkertijd ook gesteld worden dat (dit deel van) de stadsmuur eerder is
gebouwd dan de Blauwe Toren (1461-1466). De bouw van (dit deel van) de stadsmuur heeft dus geen
relatie met de bouw van de Blauwe Toren. Andersom wel. De bouw van de Blauwe Toren heeft wel een
relatie met de dan al aanwezige stadsmuur en is in de stadsmuur ingepast.
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6

ADVIES
Wanneer vanwege de geplande bouwwerkzaamheden delen van het historische metselwerk en
natuursteenwerk verwijderd moet worden, dan is het vanuit bouwhistorisch oogpunt erg belangrijk om
alle natuursteenblokken voorzichtig te verwijderen en schoon te maken om te zien of op de niet
zichtbare zijden van de blokken steenmerken zijn aangebracht.
Bij de ronde toren is het belangrijk om op te letten of achter de schietgaten mogelijk nog (fragmenten)
van oude ijzeren luiken aanwezig zijn.

6.1
·

Overig advies
Mogelijk dat onderzoek van bakstenen met behulp van X-ray fluorescentie (XRF-meting)
betrouwbare uitkomst kan geven over de datering.
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BIJLAGEN
8.1
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