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A DMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS 

Provincie: 
Gemeente: 
Onderzoeksgebied: 
Toponiem: 

Periode: 

Zuid Holland 
Gorinchem 
Gorinchem 
Gorinchem 
Keizerstraat 2a 
Late M iddeleeuwen-
Nieuwe Tijd 

Kaartb/ad: 38G 
Landelijk. registratienummer: 7361 
Centrumcoördinaten: 126.820/ 426.900 
Gemeentecode + Jaartal: GORM-04 
ADC-projectcode: 4039500 

ADC ArcheoProjecten Rapport 349 

LEERBROEK 
0 

POEDEROIJEN 
0 

RHENOU 
0 

ACQUOIJ----
0 O GELLICUM 

HERYvlJNEN 
0 

4 

Gorinchem. opgraving KeiZerstraat 2a 



lnfonnatie over de opgraving in 
1997 staat bijvoorbeeld op de web
site httpJ/home.wxs.nV-veen0266/ 
projecten/ projecten_frames.htm en 
in Roor-e 1998 

1 Inleiding 

Nijhuis Utrecht heeft plannen om zeven 

appartementen en een poortwoning te bou
wen op een terrein aan de oostzijde van de 
Keizerstraat te Gorinchem, op nummer 2a 
(afb. 1) . De locatie bevindt zich in het oude 

centrum van Gorinchem. Tijdens de sloop 

van de bestaande bebouwing zijn muurres
ten aangetroffen. Deze resten behoren tot de 
Laat Middeleeuwse stadsmuur van 

Gorinchem. Omdat meer resten van deze 
stadsmuur en mogelijk ook andere waarde
volle archeo log ische resten werden ver

wacht, werd het noodzakel ijk geacht een 
beperkte opgraving uit te voeren voora f
gaand aan de nieuwbouw. Het doel van dit 

onderzoek is om archeolog ische resten in 
kaart te brengen zodat verdere schade aan 
deze stadsmuur, die zou kunnen ontsta an 
door de fundering van de nieuwbouw kan 

worden beperkt. 
Tijdens een archeologisch waarneming dat 

door stadsarcheoloog P.M. Floore in januari 
1997 is uitgevoerd, aan dezelfde kant van de 
Keizerstraat (nummer 6) , werd een restant 

van de Laat Middeleeuwse stadsmuur uit de 

15' -16' eeuw aangetroffen. Bij deze waarne
ming kwam een groot bouwfragment van 
een boog en de gemetselde onderkant van 

de stadsmuur te voorsch ijn, die het oostelijk 
deel van de stad aan de oostoever van de 
Linge omgaf. Het is mogel ijk dat de muur in 

of direct na 1382 is gebouwd, d it is het jaar 
waarin Gorinchem stadsrechten kreeg, 
omstreeks 1580 werd de muur gesloopt. De 
resu ltaten van dit eerdere onderzoek dien

den als basis voor het huidige archeo log isch 
onderzoek.' 

ADC ArcheoProjecten heeft het DAO uitge
voerd van 13 tot en met 17 september 2004. 
Het veldteam bestond uit L. Smole (veldar
cheoloog), R. van der Kolk (veldtechnicus) 

en werd ondersteund door A. Verhoeven 
(sen ior archeo loog) en B. Amsing (veldas
stistente) en ter zijde gestaan door gemeen
teli jk archeoloog P.M. Floore. Het project 
stond onder leiding van J. Dijkstra (project
leider). 

Het project is in de maanden september en 
oktober van 2004 uitgewerkt tot dit rapport. 

De opgraving is uitgevoerd conform het 
Programma van Eisen, zoa ls dat is opgesteld 
door P. M. Floore, dd. 7 apri l 2004 (PvE-nr 

2004-8). Na afronding van het onderzoek 
zullen de documentatie en de vondsten wor

den als bru ikleen van de Provincie Zuid 
Holland gedeponeerd in het gemeentel ijk 
depot, Avelingen 2 te Gorinchem. Kopieën 
van de gehele documentatie zul len ter hand 

ADC ArcheoProjecten Rapport 349 

worden gesteld aan de depot beheerder van 

de provincie Zuid Holland en de ROB. 
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Afb. 2 Stadskaart van Jacob van 
Deventer omSlleeks 1558. 

2 Dit hoofdstuk is een samenvatting 
van het verslag van Floare en de 
website 
httpJ /home.wxs.nl/ -veen0266/pro
jecten/projecten _frames.htm 

3 Op de afbeelding staat de diepte 
beneden NAP aangegeven. Dit 
moet echter de diepte beneden het 
maaiveld zijn. Aangezien het vaste 
punt bij de huidige opgraving (een 
deksel van een inspectieput op de 
Keizerstraat) op 3.84 + NAP ligt en 
het maaiveld niet ver daaronder 

2 Vooronderzoek2 

Bij graafwerkzaamheden voor de sloop van 
funderingen van de bestaande bebouwing in 
het onderzoeksgebied zijn restanten van de 
Laat Middeleeuwse stadsmuur van 
Gorinchem aan het licht gekomen. Deze 
vondsten sluiten aan op de archeolog ische 
waarneming die in januari 1997 door stadsar
cheoloog P.M. Floore is gedaan aan de 
Keizerstraat (nummer 6), iets ten noorden 
van het onderzoeksterrein dat in dit rapport 
centraal staat. De waarneming werd gedaan 
in verband met de sloop en restauratie van 
twee panden aan de oostkant van de 
Keizerstraat, nummer 6 en 8. Het doel was 
om de restanten van de stadsmuur vast te 
leggen en om de bouw van de Laat 
Middeleeuwse verdedig ingswerken in te 
meten en te documenteren. Na afloop van 
de waarneming zijn de muurresten weer 
afgedekt. 
Net als bij het hier gepresenteerde onder
zoek is voorafgaand aan de waarneming aan 
de Keizerstraat nummer 6, ook de stadskaart 
van Jacob van Deventer uit omstreeks 1558 
geraadpleegd (afb. 2). Op die kaart wordt de 
stadsmuur van Gorinchem redelij k gedetail-
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leerd weergegeven. Als men de kaa rt bestu
deerd, lijkt het mogelijk dat op de locat ie van 
de huid ige Keizerstraat nr. 6 een toren heeft 
gestaan. Deze muurtoren is echter niet bij de 
opgraafwerkzaamheden tevoorsch ijn geko
men. De muurresten die zijn aangetroffen 
aan de Keizerstraat zijn onderdeel geweest 
van het oostelijk deel van de stadsmuur. 
De resu ltaten van dit onderzoek zijn als volgt. 
De bovenkant van een gekanteld restant van 
een los stuk muurwerk met de aanzet van 
twee spaarbogen werd aan getroffen op een 
diepte van 0,35 m - mv.' Het metselwerk 
had een hoogte van 1,65 meter en was 1,30 
m breed, de dikte van het restant was onge
veer 80 cm. Het muurfragment dat was 
blootgelegd, helde naar het westen. De 
hoogst waarschijnl ijk nieuw geproduceerde 
bakstenen waaruit dit fragment is opge
bouwd hadden een afmeting van ongeveer 
25xl2x6 cm met een verschil van een halve 
centimeter. Als de datering van de stads
muur correct is, kan deze ook aan het bak
steenformaat worden verbonden. 
Er zijn ook gemetselde spaarboogfragmenten 
aangetroffen. Onder deze bogen bleek een 
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Afb. 3 Dwarsdoorsnede van de stads
muur zoals aangeuoffen aan 
Keizers/mal nummer 6. 

Afb. 4 Hypothetische recon
structie van muurreslen, 
aangetroffen aan 
Keizerstraal nummer 6. 

1.65 m 

1.45 m , , 
/ 'l,<:-_: 

,, ~, 
,' ~,' 

,' -<:)'b,' 
,' , 

-3.45 m NAP --- --··· ---- ---,___,, 
--- ---- ----- ------' 

laag schone grijs bruine klei te liggen met 

daaronder zanderige k lei met baksteen puin. 
Deze lagen dateren waarsch ijnl ijk van na de 
periode waarin deze stadsmuur is gesloopt, 
omstreeks 1580. Toen werd het stadsdeel 
opgehoogd en uitgebreid, waarna de nieuwe 
stadsomwa lling werd aangelegd. Deze date

ring is gebaseerd op het vroege 11>" tot late 
77•-eeuwse aardewerk dat in de lagen werd 

aangetroffen. 
De spaarbogen sloten aan op een schuin 

naar beneden lopende bekled ing, d ie was 

weergang 

schietgat 
metselwerk met 
spaarbogen 

opgebouwd uit bakstenen van hetzelfde for
maat als de spaarbogen, maar met een 
ander metselverband. Het is niet vastgesteld 

of verschil in metselverband ook een verschi l 
in chronologie inhoud. Het schuine deel van 
de bekleding van de spaarbogen ging tot 
een diepte van 3,45 m - mv (afb. 3). Verder 

l ijkt de bekleding een kn ik te maken en zich 
horizontaal uit te strekken naar het westen. 
Het was niet mogelijk om vast te stellen hoe 
ver dit horizontale deel loopt. Er zit een ver
schil van 1,45 m tussen de on derkant van het 
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-0.35 m NAP 

spaarboog 

,,' ·· ·····-- ----------- --- ---- --·· · 

zandige klei zeer veel baksteen puin 

fragmen t en het horizontale deel. 

Wegens verzakkingsgevaar voor de belen
dende woning nr. 4 kon niet worden gegra
ven aan de binnenkant van de muur aan de 

kant van de Keizerstraat. A ls gevo lg hiervan 
kan niet worden uitgesloten of er nog resten 
van de binnenkant van de muur bestaan. 
Omdat het eind van het metselwerk van de 

muur niet is gevonden, valt niet te zeggen of 
er direct langs de oostzijde van de muur een 

stadsgracht is geweest. 
Hoewel de waargenomen resten te beperkt 
zijn om een werkelijke reconstructie te 
maken of een eendu idig beeld te schetsen 

van de bouwgeschiedenis van de stadsmuur, 
is er toch een zeer hypothetische, moge lij ke 
reconstructie gegeven (afb. 4). 

Het verslag van de waarneming uit 1997 
besluit met te ste llen dat verder onderzoek 
naar de stadsmuur in de toekomst zeer wen

selijk is als de kans zich voor doet. Dit 
onderzoek zou een duidelij ker beeld moeten 
geven over de bouw van de stadsmuur die zo 
bepalend was voor het aanzicht van 

Gorinchem ten tijde van de 14' en 15' eeuw. 
Er is een anoniem schilderij uit 1568 in het 
Gorcums M useum waarop de oostzijde van 
de stad staat afgebeeld, zoals dat te zien was 
vana f de Dalemse Dijk (afb. 5). 

Afb. 5 Anoniem schilderij uil 1568, in hel Gorcums 
Museum, waarop de oostzjjde van de slad is afgebeeld, 
gezien vanaf de Dalemse Dijk. 
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3 Doel en methode van het onderzoek 

3.1 Doel van het onderzoek 
Het doel van opgraving is inzicht te krijgen 
in de archeologische waarden van een ter
re in. De vraagstellingen, waarop door middel 
van het onderzoek antwoord zal worden 
gegeven, zijn geformuleerd op pag ina 5/6 
van het Programma van Eisen. De vragen die 
daarin worden gesteld luiden als volgt: 

Algemene vragen: 
1. Zijn op het terrein (post)middeleeuwse 

grondsporen of constructies (m.n. een 
stadsmuur) aanwezig, en zo ja, wat is hun 
aard, omvang, diepte en datering/ 
fasering? 

2. Wat is de aard en omvang van de 
aangetroffen muurresten? Is hier 
inderdaad sprake van een stadsmuur? 

3. In hoeveel niveaus zijn grondsporen 
aanwezig en wat is de verticale spreiding 
van de bewoningsresten? 

4. Wat is de conserveringstoestand en 
gaafheid van de vindplaats? 

5. Wat is de landschappelijke en of stedelijke 
context van de vindplaats en bestaat er 
een relatie tussen de vindplaats en haar 
stedelijke context? 

Specifieke of aanvullende vragen : 
6. Wat was de oriëntatie van de bebouwing 

en is het mogelijk uitspraken te doen over 
de ruimtelijke indeling van het perceel? 

7. In hoeverre is er sprake van secundair 
gebruik van bouwmateriaal op de 
vindplaats en de directe omgeving 
(belendende bebouwing) en is dit 
hergebruikt materiaal van de vindplaats 
afkomstig? 

8. Is het mogelijk om op grond van de 
gevonden materiële cultuur uitspraken te 
doen over de welstand en 
leefomstandigheden van de 
gebruikers/bewoners van het terrein in het 
verleden? 

9. Kan op grond van het ecologisch 
onderzoek een reconstructie gemaakt 
worden van de natuurlijke omgeving voor 
de ontwikkeling van de stad en tijdens het 
bestaan van de stad in de Middeleeuwen? 

10. Is op basis van het onderzoek een 
wijziging van, dan wel aanbeveling voor de 
archeologische verwachtingskaart van 
Gorinchem voor dit gebied vereist? 

3.2 Methode van het onderzoek 
Tijdens het ontwerp van deze opgraving is 
een puttenplan gemaakt dat zich beperkt tot 
de plaats waar de fundering van de nieuw
bouw za l komen. Uite indel ijk is een drietal 
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putten aangelegd. Put 1 en 3 paral lel aan 
(noord/zu id) en put 2 haaks op (west/oost) 
de Keizerst raat. De reden om twee putten 
langs de oostkant van de Keizerstraat aan te 
leggen in plaats van één lange, is dat er 
ruimte moest zijn om tijdens de opgraving 
een op het terre in gelegen olietank af te voe
ren. Bij het verwijderen van deze olietank 
was archeolog ische begeleiding vereist. 
Omdat een deel va n de bovenlaag van de 
grond van de putten langs de Keizerstraat 
met lood verontreinigd is, moest deze grond 
in depot gezet worden en op dezelfde plaats 
na de werkzaamheden worden terug 
gebracht. 
Wegens de aanzien lij ke diepte van de putten 
is bij het graven een veil ige afstand tot de 
belendende gebouwen bewaard. Bij het gra 
ven van de putten langs de Keizerstraat 
moest reken ing worden gehouden met de 
ligging van kabels van verschillende aard. 
Hierdoor is ook langs de Keizerstraat een 
veil ige afstand gehouden bij het graven van 
de putten. Wegens de grote diepte van put 2 
is deze met het noord profiel inspringend 
aangelegd, om instort ing van de putwanden 
en schade aan het nabij gelegen gebouw te 
voorkomen. 
In put 1 zijn twee vlakken aan gelegd. In de 
andere putten is een vlak aangelegd dat al 
schavend met de graafmachine werd ver
diept. De putten zijn zo diep mogel ijk aange
legd. Een beperkende factor hierbij was, 
naast veiligheid en instortingsgevaar, de 
grote hoeveelheid oppervlakte/hangwater die 
in de grond zat. 
In put 1 is een zu idprofiel en in put 2 een 
noordprofiel aangelegd. Beide profielen zijn 
gefotogra feerd en getekend op schaal 1 :20. 
De vlakken van de verschil lende putten zijn 
ook getekend op schaal 1:20. 
Bij deze opgraving zijn al le sporen waar 
mogelijk gecoupeerd (op doorsnede beke
ken) en afgewerkt. Na afloop zijn al le sporen 
weer afgedekt. 
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4 Horsthuis 1997, 5. 
5 website 

http://home.wxs.nl/ -veen0266/pro
jecten/projecten _ frames.htm 

6 Horsthuis 1999 5 
7 Ibid., 6 
8 Ibid., 8 
9 Ibid., 10 
10 Ibid., B en Janse & van Stralen 2000, 

18, gaat uit van 1 meter dikke 
muren met steunberen en bogen 
aan stadszijde. 

11 Horsthuis 1997, 11 
12 Ibid., 12 
13 Ibid., 14 met afbeelding van ets van 

N. Wijtmans. 
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4 Een korte geschiedenis van de verdedigingswerken Gorinchem 

De stichting van Gorinchem, als gehucht, zal 
waarschijn lijk omstreeks het jaar 1000 heb
ben plaats gevonden. Rond het jaar 1000 
werden de eerste ontg inn ingen in deze 
streek gestart.' De vroegste vermelding van 
Gorinchem stamt uit 1224, toen was 
Gorinchem echter al een stedelij ke nederzet
ting.' De eerste verdedigingswerken van 
deze nederzetting zullen waarschijn lijk 
slechts hebben bestaan uit een aarden wal, 
die was opgebouwd uit de grond die was 
vrijgekomen bij het graven van een gracht. 
De omwall ing van de nederzetting zal in de 
loop der t ijd zijn versterkt met planken en er 
zullen houten poorten zijn aangebracht. Het 
gebied binnen de wallen za l zo'n 17,5 ha 
hebben omvat. Gorinchem kreeg pas stads
rechten toen het was uitgegroeid tot een 
streekcent rum en onder de heren van Arkel 
een bloeiperiode doormaakte als levendige 
autonome handelsplaats. Deze rechten wer
den verleend in het jaar 1382.' De stadswa l
len werden al in 1350 vervangen door een 
veel sterkere stenen ommuring. Op de kaart 
van Jacob van Deventer (afb. 2) die bekend 
staat als betrouwbaar en stamt uit omstreeks 
1558 is te zien hoe de muur er uit heeft 
gezien. Deze 2 km lange muur za l niet 
wezenl ijk zijn vera nderd sinds 1400. Binnen 
de ommuring lag een gebied van 27 ha. Het 
oostel ijke deel van de muur die de 
Keizerstraat en de Kalkhaven volgde, is hier 
het meest interessant, omdat dit op het 
onderzoeksgebied heeft gestaan.' De stads
muur was omstreeks 1400 uitgerust met 
achttien wa ltorens en zeven poorten. Al deze 
bouwwerken wa ren waarschijnl ij k opgetrok
ken uit baksteen. De ronde of vierkante 
torens staken uit de muur om de flanken te 
kunnen overzien en verded igen. Omdat aan 
de oostkant van de stad de Arkelse burcht 
stond, waren er in dat deel minder torens 
dan in het westen nodig voor de sta dsverde
dig ing. Toen dit kasteel was verdwenen, werd 
er aan het beg in van de 16' eeuw langs de 
oost muur een tweede gracht gegraven.• De 
torens hadden ook niet-defensieve functies. 
Verschillende vertrekken van de wa ltorens 
werden verhuurd aan inwoners van de stad, 
sommige torens werden gebruikt als gevan
genis of als opslag voor geschut, de 
Scuttoren.• 
De stadsmuur was ongeveer 8 meter hoog en 
voor een deel 5.4 meter dik. De gedeelten 
die minder breed wa ren, hadden steunberen 
die door middel van bakstenen bogen aan 
el kaar werden verbonden. Op deze bogen 
was een weergang gemaakt voor de verded i
gers van de stad. Deze weergang bevond 
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zich achter de stadsmuur die boven de 
bogen uit kwam en was uitgerust met kante
len en daartussen met luiken afslu itbare 
sch ietsleuven. De muur bood voldoende 
weerstand tegen de wapens die rond 1400 
beschikbaarwaren.'0 Hierin kwam echter ver
andering aan het einde van de 15' eeuw toen 
vuurwapens zo ver ontwikkeld wa ren , dat ze 
trad itionele wapens overtroffen. Het was 
mogelijk geworden om de bestaande stads
muren moeite loos met ijzeren kogels te ver
brijzelen. Verdedigingswerken dienden te 
worden aangepast aan de vernietigings
kracht van het kanon. De Ita lianen namen 
hierbij het voortouw. Zij verlaagden de 
muren en muurtorens waardoor de stabiliteit 
werd verhoogd en hun positie als doelwit 
van de vijand werd verkleind. Tegen de ver
laagde muur werd aarde opgeworpen om de 
kracht van inkomende kanonskogels te bre
ken. Ball istische berekeningen stonden aan 
de basis van het door de Ital ianen ontwik
kelde vij fhoekige bastion. 11 Dit Ital iaanse 
'gebastioneerde stelsel' werd ook naar het 
buitenland verspreid. In 1584 begon men ook 
in Gorinchem met de aanleg van vestingwer
ken." Rond 1600 was Gorinchem aan de 
nieuwe milita ire eisen aangepast en was het 
stadsgebied verdubbeld tot 56 ha. Op een 
ets van N. Wijtmans uit omstreeks 1600 zijn 
de voltooide vestingwerken te van 
Gorinchem te zien." Op deze plattegrond is 
van de oude oostelijke stadsmuur echter 
niets meer over. Het gedeelte dat bij de 
opgravingen aan het licht is gekomen lag, 
toen dus al onder het sta dsniveau. 
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Afb. 6 

14 Geologische Kaart van Nederland. 
38 Oost : Gorinchem, Rijks 
Geologische Dienst, Haarlem, 1966 

15 Mondelinge mededeling P. Floore 
(Gem. Gorinchem) 

5 Sporen en structuren 

De sporen worden hieronder chronologisch 
beschreven in categorieën die zijn bepaald 
door de aangetroffen structuren en de date
ring ervan. De sporen en structuren zijn te 
plaatsen in vier elkaar opvolgende fasen. 

5.1 De natuurlijke ondergrond 
De ondergrond van de omgeving van 
Gorinchem bestaat uit afwisselende gelaagd
heid van Hol landveen met Afzettingen van 
Tiel en Afzettingen van Gorkum." Dit natuur
lijke pakket is t ijdens de opgraving niet 
blootgelegd in vlakken of profielen, omdat 
het te diep ligt om veilig en droog te werken. 
Wel is er met een guts in put 3 tussen een 
boog [In spoor 41) langs de oude stadsmuur 
gezocht naar de originele ondergrond. In het 

126830 
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Overzicht van de fasering van de sporen 
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veld werd vermoed, dat de bovenkant van 
een schone blauw grijze kleilaag op een 
diepte van 90 cm -NAP de eerste natuurlijke 
laag zou kunnen zijn of wel licht een opge
brachte laag. Bij een opgraving aan de 
Balensteeg, nog geen 100 meter van de 
Keizerstraat te Gorinchem, die min of meer 
tegelij kertijd is uitgevoerd door stadsarcheo
loog P.M. Floore, is op 70 cm - NAP echter 
een vergelijkbare laag aangetroffen. Deze 
laag lag boven een 14' -eeuwse ophog ings
laag waarin baksteen en leisteen is aange
troffen." Het is daarom het meest 
waarschijn lijk dat de blauw grijze kleilaag 
een opgebrachte laag betreft. 
In het oosten van put 2 is een klein proefgat 
gegraven op een voor de graafmachine zo 

- lstefa$e - 3defose 

4de fase 

LJ overige sporen arb 16 ven.vij?ing 
naar rapport
afbeeldmg 

- 2defase spoornu1urnel' 
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Afb. 7 Spoor nummer 12. de oude 
stadsmuur gezien vanuit het oosten. 

16 Horsthuis. 1997. 6 
17 Met dank aan RJ.M. van Genabeek 

(BAAC bvl voor het ter beschik
kingstellen van het conceptrapport 
van hel onderzoek aan de Krijlslraat 

groot mogelijke diepte, 35 cm +NAP. Ook 
hier kwam geen oorspronkelijke ondergrond 
aan het licht. 

5.2 Fase 1 en 2: de oude stadsmuur 
De oude stadsmuur is het belangrijkste 
spoor dat bij deze opgraving is aangetroffen. 
Uit de bestudeerde literatuur komt naar 
voren dat de stadsmuur van Gorinchem is 
gebouwd vanaf 1350 en aan het eind van de 
16' eeuw werd gesloopt." De defensieve 
fu nctie van de stadsmuur blijkt uit de schiet
gaten die er op diverse plaatsen in zijn aan
getroffen. De oude stadsmuur, spoor 12, 
werd over de hele lengte van put 1 en 3 aan
get roffen [afb. 6 en 7). Deze putten waren 
samen ongeveer 16 meter lang. De muur is 
opgebouwd uit gemetselde bakstenen met 
afmetingen uiteen lopend van 25,5x12x6 cm 
[vondst nr. B) tot 24x ll ,5x6 cm (vondst nr. 
27). Bij eerder archeologisch onderzoek, dat 
is uitgevoerd aan de Krijtstraat te Gorinchem 
is één structuur aangetroffen die was opge
bouwd uit bakstenen met een afmeting van 
25,2x1V l 5x5,8/7cm." Het betreft hier een 
muur die dateert uit de tweede helft van de 
16' eeuw en die is opgebouwd uit secundair 
gebru ikte bakstenen. Het formaat lijkt op dat 
van bovengenoemd vondstnummer 8 afkom
stig van de Keizerstraat. De dikte van de 
gehavende muur is nu ongeveer 60 cm, maar 
is ooit waarschijnlijk iets [een ha lve steen) 
dikker geweest. 
Aan de oost- of buitenkant van deze muur is 
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een aantal rechthoekige verticale sleuven 
ontdekt (afb. 8). Bij nader onderzoek blijken 
het schietgaten te zijn. Aan de buitenkant 
hebben de schietgaten een afmeting van 2, 
3, of 4 rijen gemetselde stenen. In totaal zijn 
er vij f sch ietgaten aangetroffen. Twee maa l 
kwamen ze voor met een korte afstand 
ertussen. Aan de binnenkant van de muur 
was te zien hoe deze dicht op elkaar 
gemaakte gaten in verbind ing staan. De 
sch ietgaten die in paren voorkomen waren 
op verschillende hoogte in de muur gemaakt 
De onderkant van het bovenste gat zit daar
bij op de zelfde hoogte als de bovenkant van 
het onderste gat 
Aan de binnenkant van de muur bl ijkt hoe 
de vier sch ietgaten die van die kant zijn 
onderzocht zijn op gebouwd. Aan de onder
kant zijn de gaten recht en bestaan uit een 
afgesleten eerste rij stenen. Van de onder
kant lopen de gaten in een gehavende 
schu ine lijn omhoog waardoor een min of 
meer driehoekige vorm ontstaat De binnen
kant van deze schietgaten is interessant. 
Deze bestaat uit twee V-vormige gedeelten 
boven elkaar. Hierbij w ijst de ene V naar links 
[het noord oosten) en de andere V naar 
rechts (het zu id oosten) en monden uit in 
een sleuf van speciaal bewerkte bakstenen 
die aan de buitenkant te zien is (afb. 9). 
Hierdoor was het voor twee personen moge
lijk om boven elkaar door hetzelfde schietgat 
te kijken en een eventuele aanvaller te 
bestoken. Een ander voorbeeld van een dub-
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Afb. 8 Schietgaten binnenkanL 

Afb. 9 Schietgaten buitenkanL 

18 Janse & van Stralen 2000, 80, afb. 
18 

19 Horsthuis 1997, 8 

bel schietgat bevindt zich in de Oude 
Herptse Poort van Heusden. Hierbij zijn de 
schietgaten echter op gelij ke hoogte, maar zij 
zijn wel zes rijen stenen hoog, dat wil zeggen 
dat ook hier twee mensen boven elkaar in 
verschillende richting konden kijken en/of 
schieten. " Het meest zuidelijke schietgat 
(ter hoogte van s 41) is aan de binnenkant 
opgevuld met op los elkaar gestapelde bak
stenen van het formaat: 18,5x9x4 cm (Vnr. 
31). Dit za l gebeurd zijn toen de muur zijn 
defensieve functie heeft verloren. Als men 
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er vanuit gaat, dat iemand met een lengte 
van ongeveer 1,7 meter staand aan de bin
nenkant van de muur door de het bovenste 
sch ietgat heeft moeten kunnen kijken, dan 
zegt dat iets over het loopniveau binnen de 
bogen. Dit moet 1,7 meter beneden de 
onderkant van het bovenste schietgat zijn 
geweest De onderkant van deze schietga
ten schommelt tussen de 1,05 meter en 1,38 
meter + NAP. Het loopniveau moet worden 
geschat tussen 0,32 (noord) en 0,65 (zuid) 
meter -NAP, hierbij dient echter rekening te 
worden gehouden met de verzakking van de 
muur. 

Aan de binnenkant (westkant) van deze 
muur bevonden zich zware 'poeren' met aan-

zetten van bogen(de spo
ren 7 tot en met 11 en 40) 
op regelmatige afstand van 
elkaar. Deze bogen zijn 
ongeveer 1,6 m breed vanaf 
de muur en ze zijn opge
bouwd uit een dubbele rij 
bakstenen met een afme
ting van 25x12x6 cm (a fb. 
10 ). De ruimte tussen deze 
bogen - die eveneens 
schuin naar het westen 
hellen- is opgevu ld met 
gemetselde bakstenen met 
een formaat van 25,5x12x5 
cm. Deze structuren zijn bij 
de recente sloop van fu n
damenten aangetroffen en 
als poeren bestempeld. Uit 
de bestudeerde literatuur 
blijkt dat het hier 0111 weer
gang bogen kan gaan. " De 
meest noordelijke van de 
weergang bogen was deels 
gesloopt bij deze werk
zaamheden of mogelij k bij 
het onderkelderen van het 
gesloopte gebouw dat op 
het terrein gestaan heeft 
Deze bogen zijn koud 
tegen de stadsmuur aange
zet, dit betekent dat zij niet 
tegelijkertijd zijn gebouwd, 

maar waarschijn lijk wel in dezelfde bouw
fase. Merkwaardig is hoe één boog (spoor 
l 0) de muur overlapt Hier lijkt de muur om 
de boog heen gebouwd te zijn, het kan hier 
om een reparatie van de muur gaan al is dit 
tijdens de opgraving niet duidelijk geworden. 
Opvallend was ook een klein detai l in een 
van de bogen. Hier was een pleisterlaag 
zichtbaar die de muur van de boog volgde en 
een haakse hoek maakte met de stadsmuur, 
maar daar niet op aansloot (afb. 11). Een 
theorie was dat deze stadsmuur niet de oor-
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Afb. 10 Bogen ach1er de oude s1ads
muur gezien vanuit het zuiden. 

Afb. 11 Pleisterlaag. 

20 Ibid., 19 
21 Geologische Kaart van Nederland, 

38 Oost : Gorinchem, Rijks 
Geologische Dienst Haarlem, 1966 

spronkelijke muur is waar deze pleisterlaag 
mee in verbinding heeft gestaan. Er zou een 
eerdere muur tegen deze bogen kunnen 
hebben gestaan. Waarschijnlijker is echter 
dat de pleisterlaag bij de verzakking van het 
geheel heeft los gelaten en is aan de boog is 
blijven zitten. Dit soort bogen werd in vre
destijd vaak verhuurd als opslag ru imte en 
zullen met een houten schot afsluitbaar zijn 
geweest" 
Opval lend aan de ligging van de muur zijn 
de volgende twee zaken. Ten eerste is er een 
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lichte boll ing in de richting van het oosten 
op te merken en ten tweede helt de gehele 
muur schuin naar het westen. Deze helling is 
ook aanwezig in de stand van de structuren 
aan de binnen-/westkant van de muur. De 
muur en poeren zijn logischerwijs niet scheef 
gebouwd maar zijn waarsch ijnlijk integraal 
verzakt Misschien zelfs mee verzakt met de 
toren die ergens tussen Keizerstraat 6 en 2a 
heeft gestaan; dit zou tevens de bol ling in de 
loop van de muur kunnen verkla ren. Dit is 
goed mogelijk als men de ondergrond van 
de omgeving van Gorinchem in gedachten 
hee~ Dit bestaat uit afwisselende gelaagd
heid van Hollandveen met Afzettingen van 
Tiel en Afzettingen van Gorkum (afb. 12).21 

Langs twee van de boogconstructies (spoor 
9 en 10) lag een rijtje van respectievel ijk één 
en twee (spoor 27 en 28) bakstenen breed 
dat bestond uit één laag stenen. Deze bak
stenen waren afgemetseld met een gelige 
zachte mortel, die ouder lijkt te zijn dan de 
mortel van de stadsmuur en boogconstruc
ties. Er is geprobeerd deze mortel te dateren, 
maar doordat deze sterk vervui ld is, is dat 
niet gelukt Het zou hier om een restant van 
een eerdere stadsmuur van voor 1350 kun
nen gaan, fase 1. De afmetingen van deze 
bakstenen zijn 24x10,5x5 cm hetgeen kleiner 
is dan de bakstenen uit de stadsmuur. Dit 
zou een vroegere datering tegen kunnen 
spreken. 
Tijdens het onderzoek naar de muren zijn 
enkele aanwijzingen gevonden over de 
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Afb. 12 

14 

Gorinchem - Keizerstraat 2a 

Locatie van het onderzoeksgebied op de geologische kaart 

Legenda van de belangrijkste eenheden rondom het onderzoeksgebied 

Eenheid F3k Afwisselende gel.aogdheid vao Hollandveen met de afzettingen van Tiel en de afzettingen van Gorkum; 
aan oppervlakte afzaningen van TiP.I als komklei 

2 Eenheid A3k A(\Nlsselende gelaagdheid van Holland\leen met de afzettmgen van Tiel en de afzeltlngen van Gorkum; 
aan oppervtakte afzettingen van Tiel ontwikkeld als ko111klel: de vert.ande afzettingen van Gorkum ru~lén 
op geulafzettlngen van de afzettingen van Gorl<u 

3 Eenheid F3 Overslag- en crevasse-afzettingen op F3k 

4 Eenheid Bd2g Afzettingen van Tiel. ontwikkeld als geulafzeUingen, rustend op een afwisselende gelaagdheid van 
Hollandveen en af2:eUJngen van Gorkum, of alleen op Afzettingen van Gorkum 

5 Eenheid F3g Al'wisselende gelaagdheid van Hollandveen met de alzettingcn van Tiel en de afzettingen van Gorkum: 
aan oppeMakte afzettingen van Tiel als oeverafzettingen 

* 
Localie van het onderzoeksgebied 

afbraak van de stadsmuur. Tussen de bogen 
in is een mortellaag aangetroffen. Deze is 
waarschijnlijk het residu van de schoonmaak 
van bakstenen van de stadsmuur die na in 
onbruik te zijn geraakt is afgebroken. Deze 
stenen waren nog bru ikbaar voor andere 
doeleinden en zijn waarsch ijnlijk schoon ver
handeld. Puin en afval zijn na de afbraak bij 
de ophoging en uitbreid ing van de stad tus
sen de bogen terechtgekomen. Verder zijn er 
diverse vondsten gedaan, onder en boven 
deze mortellaag, om een beeld te krijgen van 
de datering van wanneer de muur in onbruik 
is geraakt en afgebroken. Details hierover 
staan beschreven in het volgende hoofdstuk 
over vondsten. 
Ter verduidelijking is op afbeelding 13 een 
doorsnede door de stadsmuur weergegeven. 
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<t> 
Meer naar het westen is tussen de weer
gangbogen en de Keizerstraat een dikke 
laag klei aangetroffen. De mogelijkheid 
bestond dat het een vroege aarden stadswal 
betrof (afb. 14). Bij nader inzien lijkt het ech
ter te gaan om een stadsophogingslaag die 
is aangelegd, toen de stadsmuur zijn verde
digende funct ie had verloren. Dit bl ijkt uit 
het feit dat de kleilaag zo dicht op de bogen 
ligt dat deze daardoor ontoegankelijk zijn 
geworden. Er kon geen uitgebreid onderzoek 
worden verricht naar deze ophogingslaag, 
om de eerder beschreven reden van de lig
ging van kabels en het instortingsgevaar van 
de Keizerstraat. Raadselachtig zijn de pa len 
die in deze laag zijn aangetroffen in het 
noorden en zu iden van put 1, mogel ijk gaat 
het hier alleen om vulling van de ophogings-
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Afb. 13 

22 Volgens aardewerk specialist S. 
Ostkamp 

3,0 rn • NAP--

1,5m 

Gorinchem - Keizerstraat 2a 
Fasering in het zuidprofiel van put l 

laag. Deze houten palen (spoor 13 t/m 20 en 
29 t/m 34) staken horizontaa l in de richting 
van de Keizerstraat schuin naar het noorden 
of het zuiden in de verdiepte putwand. Op de 
grootste diepte is vlak 2 aangelegd, op een 
diepte van ongeveer 3 m -mv. Dit vlak heeft 
niet lang bloot gelegen wegens de eerder 
genoemde problemen van ve iligheid en 
grond/hangwater. Uit deze verd ieping komt 

Afb. 14 Ophogingslaag gezien vanuit het noorden. 
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roodbakkend aardewerk dat dateert tussen 
1500-1600 en steengoed dat dateert tussen 
1550-1600 (vondstnummer 10).22 Ook in het 
zuiden zijn twee van zulke pa len horizontaal 
in de putwand aangetroffen in de richting 
van het westen (spoor 25 en 26) waarvan 
één als houtmonster voor dendrochronolo
gisch onderzoek is meegenomen om vast te 
stellen van wanneer deze ophogingslaag 
dateert (Vnr 7). Het betrof hier echter een 
monster van elzenhout waardoor dendro
chronologisch onderzoek niet mogelijk was. 
De ophogingslaag moet aan het eind van de 
16' eeuw zijn aangebracht, het jongste aar
dewerk uit deze la ag (Spoor 22) dateert uit 
de periode van 1575 tot 1625. De ophogings
laag moet zijn aangebracht op het loopni
veau tussen de bogen en heeft gereikt tot de 
bovenkant van de restanten van deze bogen 
(2,24 meter +NAP in het zuiden en 2,8 meter 
+NAP in het noorden). De ophogingslaag 
heeft een dikte gehad van ongeveer 2,89 in 
het zuiden en 2,90 meter in het noorden. Dit 
betekent dat dit sta dsdeel in de late 16' 
eeuw is opgehoogd tot op vrijwel het huidige 
straatniveau. 

5.3 Fase 3: de Kalkhaven 
Put 2 is gegraven op de plaats waar de 
gracht werd verwacht en om een noordpro
fie l aan te leggen. Deze gracht is bijvoor
beeld zichtbaa r op de kaart van Jacob van 
Deventer (afb. 2) uit ongeveer 1558 en het 
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Afb. 15 Aanmeerpalen. 

Afb. 16 Recentere muur. 

schilderij uit 1568 in het Gorcums Museum 
(afb. 5) waarop de oostzijde van de stad 
staat afgebeeld. Op dit schi lderij is een 
omloop om de stadsmuur te zien. Deze is 
niet aangetroffen bij de opgraving. Het pak
ket dat tegen de muur is aangetroffen betreft 
een opvull ing- of ophogingslaag. De orig i
nele grachtvulling is niet aangetroffen, 
omdat de gracht iets oostelij ker of dieper 
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moet hebben gelegen. Wel werd duidelijk dat 
de gracht in verschillende fasen is gedempt 
Deze dempingslagen lopen schuin naar het 
oosten de diepte in. De onderkant van deze 
lagen is niet gevonden, wegens de grote 
diepte waarop deze zich bevinden. Om toch 
onder de dempingslagen te kijken, is er met 
de graafmachine een gat gegraven op een zo 
groot mogelijke diepte, tot 0,35 cm +NAP. De 
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grond had daar nog een zelfde structuu r als 
erboven. Merkwaard ig waren de twee hou
ten peilers die daar werden aangetroffen. 
Deze palen hadden een doorsnede van 
ongeveer 34 cm, de één iets ronder en de 
ander iets meer vierkant. Mogelijk betreft het 
hier aan meerpalen van de vroegere kalkha
ven die hier gelegen moet hebben (afb. 15). 
Er is niet gebleken of er elders op deze 
diepte meer van deze pa len voor komen. 
Omdat het niet lukte deze pa len met de 
graafmachine uit de grond te halen is een 
eventueel dendrochronologisch onderzoek 
uitgesloten en bl ijft het voorlopig slechts bij 
dit vermoeden. In de dempingslagen zijn ver
schillende vondsten gedaan die dateren tus
sen 1450 en 1750. De sloop van de 
bovenkant van de stadsmuur (waarschijnlijk 
tussen 1575 en 1600) en het aanbrengen van 
de stadsophoging behoren tot fase 3 waarin 
ook de haven in gebruik is geweest tussen 
1600 en 1675. Het jongste aardewerk uit de 
dempingslagen dateert namelijk tussen 1675 
en 1750. 

5.4 Fase 4: bebouwing aan de 
Keizerstraat 
In put 2 is op de vul lingen/aanplempingen 
van de gracht een muur aangetroffen, 
afbeeld ing 16 spoor 35, 36 en 37. Deze muur 
ligt haaks op de Keizerstraat. De bakstenen 
van deze muur hebben een afmeting van 
20x9,5x4,5 cm. De datering van de muur is 
niet du idelijk, maar deze moet na de dem
ping van de Kalkhaven liggen. Mogel ijk ligt 
de datering tussen de tweede helft van de 
18' en de 19" eeuw. De muur zou een onder
deel van een aanbouw van een aan de 
Keizerstraat gelegen woonhuis kunnen zijn. 
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6 De vondsten 

]Inhoud 

]Aardewerk 

]Bot 

] Bouwmateriaal 

]Houtskool 

]Hout 

]Leer 

]Metaal 

Natuursteen 

Schelp 

Slak 

]vuursteen 

]Zaden 

1 
]Monster mortel 

]Monster hout 

Gedurende de opgraving zijn er versch illende 

vondsten geborgen. Deze zijn in verschi l
lende categorieën onder te brengen (zie 
tabel 1) . In totaal gaat het om 373 vondsten. 

Voor alle vondstcategorieën geldt dat ze 
alleen verder zijn uitgewerkt als ze een bij 

drage konden leveren aan de beantwoord ing 
van de onderzoeksvraagstel ling. Het vondst
materiaa l bestaat voornamelijk uit f ragmen

ten van aardewerk, bakstenen en mortel 
afkomstig van verschillende sporen. Het aa r
dewerk is goed geconserveerd en er is een 

aantal goed te determineren fragmenten 
beschikbaar. Het aardewerk en bouwmateri

aa l zijn gedetailleerd onderzocht door een 

specialist. 

6.1 Aardewerk 
Het aardewerk dat is aangetroffen in de spo
ren is door specialist S. Ostkamp behandeld 
en gedetermineerd. 

Er zijn tijdens de opgraving geen grote hoe
veelheden aardewerk verzameld. (zie tabel 

2J . In totaal bevatten vijftien vondstnummers 
aardewerk. De datering van het aardewerk 

zegt iets over de datering van de sporen 
waarin of waarbij het is gevonden. Deze 
gegevens kunnen de duidelijkheid geven 

omt rent de fasering van de structuren. 
De datering van het aardewerk in het alge
meen loopt van ci rca 1450 tot 1750. De 

chrono logie van het aardewerk dient als 
handleiding voor de sequentie van de sporen 

Aantal Gewicht (gram) 

80 2447 

74 633.6 

114 26177, 1 

25 10 

6 3 

50 500 

2 4 

7 203 

4 3 

2 180 

1 0,2 

1 1 

5 571 

1 88 

]Monster dendrochronologisch onderzoek 1 1000 

1 
]Totaal: 373 31620,9 

Tabel I Overzicht van de vondsten. 
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en st ructu ren . Hierbij is het meest recente 

aardewerk bepa lend voor de laatste datum 
waarop een spoor in ieder geval is gevormd. 

6.2 De aardewerk vondsten uit de 
opgraving 
Het vroegste aardewerk komt uit put 1, de 
sporen 22, 23 en 24, dat zij n de vull ingen 
tussen de weergangbogen. Deze vondsten 
dateren tussen 1450 en 1550. Er bevonden 
zich ook later aardewerk tussen deze bogen 
langs de stadsmuur dat dateert tussen 1575 

en 1625. 
Onder de mortellaag die in put 1 en 3 is aan
getroffen in de sporen 22, 23, 24 en 41 is het 

volgende aardewerk aangetroffen. In spoor 
24 roodbakkend aardewerk dat dateert uit 
1450-1550 (Vnr. 12). In spoor41 aardewerk 

dat dateert tussen 1500 en 1550 (Vnr. 33) het 

gaat hier om fragmenten van een kom en 
een bakpan, allebei rood bakkend. 

Boven deze mortellaag zijn in spoor 23 waar 
deze het duidel ijkst aanwezig, onder andere 
fragmenten roodbakkend aardewerk van een 
pispot en meerdere grapen, aangetroffen 
(Vnr. 3 en 6). Deze vondsten dateren tussen 

1450 en 1575. Het roodbakkend aardewerk 
uit spoor 22 dateert tussen 1450 en 1625 
(Vn r. 2, 4 en 5). Het betreft hier onder andere 

fragmen ten van een ol ielamp en een kru ik 
van steengoed uit Keulen/Frechen. Daarbij 

zijn er zijn twee fragmenten van Noord
Hollands slibaardewerk dat waarschijn lijk 
dateert tussen 1575 en 1600. Op basis van 

het aardewerk kan de afbraak van de muur 
worden gedateerd tussen 1575 en 1600. 
Uit spoor 6, een kuil in de ophogings laag ten 

oosten van de stadsmuur komt roodbakkend 
aardewerk dat dateert tussen 1500 en 1550 
(Vnr. 1), het betreft hier onder andere een 

grape. 
Uit het diepste niveau van put 1, vlak 2 op 
ongeveer 3 m -mv, komt rood bakkend aar
dewerk dat dateert tussen 1500 en 1600 en 
vier stuks steengoed dateren vanaf 1550 en 
zijn afkomst ig uit Raeren en Frechen (Vnr. 
10). 

In het noord pro fiel is ook aardewerk aange
troffen (Vnr. 14, 15, 17, 18 en 26). Onderin 

het profiel bevindt zich een vondst (Vnr15) 
die dateert uit 1500-1600, het gaat om een 

fragmen t van een roodbakkende grape. In 
een laag daarboven werd roodbakkend aar
dewerk gevonden (Vnr 14) dat dateert tussen 

1500 en 1600. Van één stu k, een fragment 
van een w itbakkende groene papkom, is 
bekend dat het zeker niet dateert vóór 1550. 
Bij spoor 35 bevond zich aardewerk dat 
dateerde tussen 1450 en 1750 (Vnr. 26). 
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OPGR_ID VONDSTNR VOLG_NR AANTAL BAKSEL BEGINDAT EINDDAT OPMERKINGEN 

GORM-04 26 

GORM-04 26 

GORM-04 26 

GORM-04 10 

GORM-04 10 

GORM-04 3 

GORM-04 5 

GORM-04 33 

GORM-04 12 

GORM-04 17 

GORM-04 17 

GORM-04 14 

GORM-04 14 

GORM-04 1 

GORM-04 6 

GORM-04 25 

GORM-04 25 

GORM-04 18 

GORM-04 2 

GORM-04 15 

GORM-04 4 

GORM-04 4 

GORM-04 4 

Tabel 2 Overzicht van het aardewerk. 

23 (Conceptrappon] met dank aan 
R.J.M. van Genabeek (BMC bv] 

1 3R 1450 1650 1 vroege grape 

2 1 R 1675 1750 Nederrijnsbord mei slib versieringen 

3 1W 1600 1700 

1 5R 1500 1600 

2 4 S2 1550 1600 1x Raeren+ 3x Frechen 

1 R 1500 1575 grape 

3R 1500 1575 

5R 1500 1550 kom en bakpan 

4R 1450 1550 

1 4R 1500 1600 o.a. kom 

2 1 S2 1580 1610 kan met applique, afkomstig uit Raeren, rest uit Keulen/Frechen 

1 7R 1500 1600 

2 1W 1550 1600 pap kom, groen 

6R 1500 1550 o.a. grape 

1 2R 1450 1550 1 x pispot 1 x grape 

1 9R 1575 1650 

2 3W 1575 1650 zoutvat of olielamp, groen 

2R 1450 1550 grape 

6R 1450 1550 

1 1 R 1500 1600 grape 

1 8R 1500 1600 o.a. olielamp 

2 2R 1575 1625 Noord Hollands slib aardewerk 2 borden, waarschijnlijk niet na 1600 

3 1 S2 1525 1575 kruik uit Keulen/Frechen 

Onder andere een fragment van een rood
bakkend Nederrijnsbord met sl ibversieringen 
dat dateert van 1675 tot 1750. Daarnaast 
enkele fragmenten van een roodbakkende 
vroege grape uit 1450-1650 en een witbak
kend aardewerk fragment. Deze vondsten 
geven echter niet direct een datering aan het 
muurwerk. Onder een muur in put 2 (spoor 
42) is een ophogings- of funderingslaag aan
getroffen die onder andere uit puin en frag
menten aardewerk bestond. Het rood- en 
witbakkend aa rdewerk dateert tussen 1575 
en 1650 (Vnr 25), het witbakkend aardewerk 
is het restant van een zoutvat of olielamp. De 
muur moet dus zijn gebouwd na 1575. 

6.3 Bouwmateriaal 
Het bouwmateriaal bestaat uit een aantal 
fragmenten van tegels, dakpannen, bakste
nen en dergelij ke. Verder bevinden zich 
onder het bouwmateriaal enkele hele bakste
nen en mortel monsters. De maten van de 
hele bakstenen die zijn meegenomen zijn 
25,5x12x6 cm en 24xll,5x6 cm. Deze zijn ver
geleken met de baksteenmaten die zijn aan 
getroffen bij de opgraving die aan de 
Krijtstraat te Gorinchem. Helaas wordt er 
geen nadere datering du idelijk omdat er 
slechts één baksteenmaat overeen komt met 
een baksteenmaat uit de opgraving van de 
Krijtstraat. Zoa ls eerder is vermeld is dit een 
baksteen die secundair is gebruikt."' Op 
basis van de bakstenen kan de aangetroffen 
muur dus niet exact worden gedateerd. 
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6.4 Leer 
De leer vondsten uit spoor 24, bestaan bij 
nader inzien uit onregelmatige stukjes en 
reepjes. Het lij kt te gaan om afval van leer
bewerking . Het is niet nader onderzocht. 

6.5 Monsters 
De vijf mortel monsters zijn met een stereo
microscoop onderzocht. Vier ervan bleken 
niet bruikbaar te zijn omdat de mortel te ver
vu ild was om de structuur te zien. Wat wel 
uit al le monsters viel op te maken is dat de 
toeslag (de magering van de mortel) die 
ervoor is gebruikt de zelfde korrelgrootte 
had. Slechts één monster (Vnr. 29), afkom
stig uit een van de bogen (spoor 11) van de 
stadsmuur was goed te onderzoeken en ver
keert in goede staat. Het gaat hier om kalk
gebonden grijze mortel. Er zijn hoekige witte 
ka lkbrokjes, mogel ijk ongebrande ka lkrelic
ten tot circa 4 mm, in te zien. Er komen geen 
schelpfragmenten in voor. Het toeslag zand 
is midden korrel ig tussen 0-1 mm (gemiddeld 
0.3 mm). Verder zijn er enige steenkoolbrok
jes (waarvan enkele met een afmeting tot 
circa 4 mm.) in te bespeuren die een restant 
kunnen zijn van het branden van de steen
kalk die veelal uit België over het water werd 
geïmporteerd. De verhouding kalk en toeslag 
is 1 :1 met uitsluiting van kalkbrokjes. Bij de 
voegmortel (Vnr. 22) die afkomstig is uit de 
stadsmuur (spoor 12) is de toeslag overeen
komstig met mortel uit de boog, beide heb
ben ze een zelfde schraalheid en ook hier 
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zijn kleine stukjes steenkool zichtbaar. Er kan 
echter geen datering aan deze monsters 
worden gekoppeld. Het is wel waarschijn lij k 
dat de weergangbogen en de stadsmuur 
tegelijkertijd zijn gebouwd vanwege de over
eenkomende steenmaten en gebruikte mor
tel. 
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7 Conclusies, waardering en aanbevelingen aangaande de vindplaats 

7 .1 Conclusies en antwoorden op de 
onderzoeksvragen 
Tijdens de opgraving zijn aan de oostzijde 
van de Keizerstraat sporen van bebouwing 
uit diverse perioden aangetroffen. In fe ite zijn 
er vier verschil lende fasen te herkennen in 
de sporen die tijdens de opgraving aan het 
licht zijn gekomen. 
De eerste en vroegste fase bestaat uit de 
sporen 27 en 28, twee ri jtjes bakstenen 
langs de boogconstructies (spoor 9 en 10). 
De gele mortel tussen deze bakstenen valt 
niet te dateren omdat deze te vervuild is. De 
zachte structuur doet echter vermoeden dat 
deze mortel ouder is dan de mortel die is 
gebru ikt bij de stadsmuur en boog construc
ties. Mogelijk gaat het hier om een eerdere 
stadsmuur. 
De tweede daaropvolgende fase bestaat uit 
de bouw en afbraak van de stadsmuur, die is 
te dateren tussen circa 1350 en uiterlijk 1600 
toen deze gesloopt werd."' De beg indatering, 
afkomstig uit historische bronnen, kon niet 
worden bevestigd door de archeologische 
gegevens. De einddatering is bepaa ld aan de 
hand van het aardewerk dat in de vull ingen 
tussen de voormalige weergangbogen is 
aangetroffen. De conserveringstoestand van 
de muur en bogen is goed op het meest 
noordelijke deel na, waar bij de meest 
recente sloop een groot deel van één van de 
funderingen van de weergangboog is ver
dwenen. De stadsmuur diende als verdedi 
gingswerk, de aanwezigheid van schietgaten 
in de muur en weergangbogen tegen de 
muur aan de stadszijde zijn daar getu igen 
van. De diepte van deze structuren viel 
helaas niet te achterhalen in verband met de 
veiligheid en het grond/hangwater. 
Vermoedelijk is in eerste instantie de muur 
gebouwd, vervolgens zijn er weergangbogen 
koud tegen aangezet. De gebruikte stenen 
zijn min of meer eenvormig, hetgeen erop 
wijst dat ze in één keer speciaal voor de 
muur zijn gebakken. In dit kader is de steen
bakkerij op het Wijdschild in het oosten van 
de stad uit de 15' eeuw het vermelden 
waard. Indien de bakstenen uit deze steen
bakkerij komen, of uit een voorganger hier
van, lag deze niet ver van de bouwplaats van 
de stadsmuur."' 
De muur die ongeveer evenwijdig aan de 
Keizerstraat, in noord zuid richting loopt, is 
over een afstand van ongeveer 16 meter 
blootgelegd en heeft een breedte van mini
maal 60 cm. De muur is niet overal even dik, 
aan de oost- of bu itenkant is deze op veel 
plaatsen gehavend. De muur heeft een naar 
het oosten gebogen verloop. Het lijkt waar-
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sch ijnlijk dat de muur in de richting van het 
noorden aansluiting heeft gehad met een 
toren, die op afbeeldingen staat uit de tijd 
waarin de muur nog in functie was. Het lijkt 
er erg sterk op dat de muur en weergangbo
gen integraal zijn verzakt in de richting van 
het westen . Dit valt te verklaren door de 
natuurlijke ondergrond waarop deze zijn 
gebouwd. Het is zelfs denkbaar dat de zware 
toren die iets ten noorden (waarschijn lijk op 
Keizerstraat nummer 4) heeft gestaan, is 
gaan verzakken en het geheel van muur en 
bogen heeft meegetrokken. Het scheef staan 
van de muur zou nog veroorzaakt kunnen 
zijn door het omtrekken van de muur tijdens 
de sloop. Hierbij zou je echter meer scheuren 
in het muurwerk verwachten en zou je ver
wachten dat de muur naar de buitenzijde, 
richting gracht omgetrokken zou zijn. Deze 
laatste optie lijkt daarom minder waarsch ijn
lijk. 
De stadsmuur is op een gegeven moment 
net als de bovenkant van de bogen afgebro
ken en de stenen die vrijkwamen zijn waar
sch ijnlijk bij de stadsuitbreiding rond 1600 
elders hergebruikt (in het bastion gedeelte 
van de stad?). 
Tijdens deze fase zijn de bogen waarsch ijn
lijk vrij vlot opgevuld bij het ophogen en uit
breiden van de stad rond 1600. De ophoging 
bestaat uit klei en afva l bestaande uit onder 
andere leer, bot, mortel en aardewerk. De 
laag mortel die in verschillende weergang
bogen is aangetroffen, dateert waarschijn lijk 
uit de periode van de sloop van die bogen. 
De mortel is vermoedelijk het restant van het 
schoonmaken van de stenen van deze bogen 
voor hergebruik. Het lijkt erop dat dit deel 
van de stad in één keer ongeveer 2,9 meter is 
opgehoogd tot vrijwel het huidige stadsni
veau. 
De oude stadsgracht is niet aangetroffen. 
Wel is duidelij k dat het gebied waar deze 
heeft gelopen in verschillende perioden is 
gedempt. Er zijn twee palen op grote diepte 
aangetroffen aan de oostkant van put 2. Het 
is mogelijk dat het hier om aanmeerpa len 
gaat die deel hebben uitgemaakt van de 
latere kalkhaven. De kalkhaven is ti jdens de 
derde fase aangelegd. De vierde en laatste 
fase bestaat uit muurwerk dat is gelegen op 
de vullingen van de vermoedelijke kalkhaven. 
Dit muurwerk is waarschijnlijk niet eerder 
dan in de tweede helft van de 18' eeuw 
gebouwd. Op het terrein is slechts sprake 
van twee echte niveaus met grondsporen. 
Ten eerste het niveau van de stadsmuur met 
het vermoedelij ke loopniveau tussen de 
weergangbogen en ten tweede het niveau 
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Tabel 3 Waarderingstabel. 

waarop in late 18' eeuw is gebouwd. 
De vondsten staan niet toe om gefundeerde 
uitspraken te doen omtrent de welstand en 
leefomstandigheden van de gebru ikers/ 
bewoners van het terrein in het verleden. 

7.2 Waardering van de vindplaats 
De opgraving aan de Keizerstraat heeft ver
schillende archeologische waarden opgele
verd. De belangrijkste sporen die aan het 
licht zij n gekomen, zijn de Middeleeuwse 
stadsmuur en de bijbehorende restanten van 
weergangbogen. Het onderzoek heeft een 
goede indruk gegeven van de gaafheid, con
servering en datering van de archeolog ische 
waarden. Nu deze waarden in kaart zijn 
gebracht, volgt het waarderingsproces. Dit 
proces verloopt volgens drie stappen die zijn 
voor geschreven door de KNA. Voor stappen 
2 en 3 wordt de waardering in cij fers uitge
drukt op een schaal van 1 tot 3 (tabel 3), 
waarbij cijfer 3 voor een hoge score staat, 2 
voor een middelmatige en 1 voor een lage 
score. 

Waarden Criteria 

Belevina Schoonheid 
Herinnerinaswaarde 

Fysieke kwaliteit Gaafheid 
Conserven na 
Totaal 

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 
lnfonnaliewaarde 
Ensemblewaarde 
Representaliviteil 
Totaal 

Waardering gebaseerd op belevingsaspecten 
De criteria 'schoonheid' en 'herinnerings
waarde' meten voornamelijk de belevings
waa rde van zichtbare monumenten. Gezien 
het feit dat deze ontbreken in het onder
zoeksgebied is deze waardering niet van toe
passing op het terrein van de Keizerstaat 2a. 

Waardering gebaseerd op fysieke criteria 
A) Gaafheid: de stadsmuur die in de putten 1 

en 3 is aangetroffen is aan de bovenkant ten 
tijde van de stadsuitbreiding van Gorinchem 
rond 1600 gesloopt De onderkant van de 
muur is echter zeer gaaf, nauwelijks ver
stoord en erg stabiel gebleken. Er is een 
aantal goed bewaard gebleven schietgaten 
in aangetroffen en de weergangbogen zijn 
goed herkenbaar. De waardering ligt eigen
lijk tussen middelmatig en hoog omdat dit 
geen mogelijkheid daarom wordt een score 
van 2 aan de gaafheid toebedeeld. 
B) Conservering: de conservering van de 
resten van de stadsmuur en de daarbij aan-
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getroffen vondsten is goed. Dit heeft waar
schijnlijk te maken met de hoge grond/hang
water stand die een groot deel ervan bedekt 
en de aanwezigheid van kleipakketten . Met 
name het aardewerk bleek goed determi
neerbaar en dateerbaar. 
De totale score voor de fysieke waardering 
levert 5 punten op, dat is meer dan middel
matig. Op deze basis is te concluderen dat 
de stadsmuur als een behoudenswaardig 
archeolog isch monument kan worden aan
gemerkt Hierna volgt de waardering op 
basis van inhoudelij ke kwaliteit 

Waardering gebaseerd op inhoudelijke 
criteria 
Bij deze stap wordt aan de hand van vier cri
teria het wetenschappelijk belang van vind
plaatsen gewaardeerd. 
A) Zeldzaamheidswaarde: Landelijk kan de 
aanwezigheid van een stadsmuur geen bij
zonderheid worden genoemd. Voor 
Gorinchem zelf is het echter een uniek 
monument en daarom kri jgt de zeldzaam-

Scores 

8 

Hnnn 1 midden 1 Laaa 
wordt niet aescoord 
wordt niet aescoord 

2 
3 
5 

2 
3 
3 

niet van toepassing 

heidswaarde een score van 2. Men moet 
ervan uitgaan dat elders onder het huidige 
straatniveau in het centrum van de stad 
Gorinchem meer resten van deze muur 
bewaard zijn gebleven: over de conditie 
daarvan valt niets te zeggen. 
B) lnfom1atiewaarde: aan de hand van de 
betekenis van het monument als bron van 
kennis over het verleden krijgt de stadsmuur 
een score 3. Hoewel in 1997 al een deel van 
de muur werd ontdekt, heeft het huidige 
onderzoek toch meer infomiatie opgeleverd 
over de functie van de muur. Hierdoor was 
het mogelijk om kennislacunes aan te vullen. 
De locatie en richting van de oude stads
muur zijn bepaald en er is meer informatie 
vrijgekomen omtrent de tijdvakken van 
gebruik en onbruik van de muur. 
C) Context- of ensemblewaarde: gezien de 
aanwezigheid van een ander deel van de 
zelfde stadsmuur in de directe omgeving van 
de vindplaats is er sprake van een synchrone 
context, waardoor er de mogelijkheid is van 
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inter-site analyse ( het analyseren van rela 
ties tussen vindplaatsen) . De archeolog ische 
context is in de historische kern van stedelijk 
gebied vaak sterk aanwezig. Wat landschap
pelijke context betreft va lt het onderzoeks
terrein onder waa rdevol gebied van een 
historische binnenstad. De aard van de vind 
plaats is duidelijk en scoort dan ook hoog, 
score 3. 
De totale score voor de fys ieke en inhoude
lijke waardering is redelij k hoog. Op grond 
hiervan valt te concluderen dat de stads
muur als een behoudenswaard ig archeolo
gisch monument is. Het karakter van de 
vindplaats vereist behoud in situ. De bouw
plannen voor dit gebied worden dan ook 
(volgens het Prog ramma van Eisen) zoveel 
mogelij k aan de archeolog ische sporen aan
gepast, zodat deze ter plekke bewaard kun
nen blijven. 

7.3 Aanbevelingen 
Aan de hand van de resultaten van de 
opgraving kan worden geconcludeerd dat 
vervolgonderzoek in de omgeving van het 
gebied zeer wenselijk en noodzakelijk is. 
Met de twee nu uitgevoerde onderzoeken 
aan de Keizerstraat is nog steeds niet al les 
duidelijk omtrent de aanleg, bouw en date
ring van de stadsmuur. Indien in de toekomst 
bouwplannen worden ontwikkeld aan de 
Keizerstraat of wanneer rioleringswerkzaam
heden zijn gepland in de straat zelf, dient 
archeologisch onderzoek in de planvorming 
te worden meegenomen. 
Wellicht kunnen in de toekomst vragen wor
den beantwoord omtrent de aanwezigheid 
van een stadswal, de stadsgracht, andere 
fasen van de stadsmuur, de muurtorens, de 
waa rschijnlij ke verzakking van de muur en 
dergelijke. 
Omdat de muur en veel van de bogen nog in 
goede staat verkeerden is het wenselij k om 
dat zo te houden voor eventueel verder 
onderzoek in de toekomst. 
Aangezien de binnenstad van Gorinchem als 
geheel een hoge archeolog ische indicatieve 
waa rde heeft, zal overal waar de bodem door 
nieuwbouw verstoord dreigt te worden, 
archeologisch onderzoek worden aangera 
den. 
Indien in de toekomst in de binnenstad van 
Gorinchem plannen zijn voor nieuwbouw 
waar eerst moet worden gesloopt, wordt 
aanbevolen in eerste instantie te slopen tot 
maa iveld. Vervolgens kan archeolog isch 
onderzoek plaatsvinden. Er is gebleken dat 
op in het noordel ijke deel van de 
Keizerstraat 2a waar dieper is gesloopt één 
en ander is verstoo rd . Door na de sloop het 
archeologisch onderzoek in één keer te laten 
uitvoeren, wo rdt een goed overzicht verkre-
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gen van de sporen en kunnen de diverse 
resten beter aan elkaar worden gekoppeld. 
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Vn r., vondstnummer 

S,spoor 

Lijst met afbeeldingen 
Afb. o Actiefoto. 

Afb. 1 De locatie van de opgraving in 

Nederland. 

Afb. 2 Stadskaart van Jacob van Deventer 

omstreeks 1558. 

Afb. 3 Dwarsdoorsnede van de stadsm uur zoals 
aangetroffen aan Keizerstraat nummer 6. 

Afb. 4 Hypothetische reconstructie van 

muurresten, aangetroffen aan 

Keizerstraat nummer 6. 

Afb. 5 Anoniem schilderij uit1568, in het 

Gorcums Museum, waarop de oostzijde 

van de stadis afgebeeld, gezien vanaf de 

Dalemse Dijk. 

Afb. 6 Overzicht van de fasering van de sporen. 

Afb. 7 Spoor nummer 12, de oude stadsmuur 

gezien vanuit het oosten. 

Afb. 8 Schietgaten binnenkant 
Afb. 9 Schietgaten buitenkant 

Afb. 10 Bogen achter de oude stadsmuur gezien 

vanuit het zuiden. 

Afb. 11 Pleisterlaag. 

Afb. 12 Geologische kaart 38 oost. 

Afb. 13 Zuid profiel, put 1. 

Afb. 14 Ophogingslaag gezien vanuit het 

noorden. 

Afb. 15 Aanmeerpalen. 

Afb. 16 Recentere muur. 

Afbeeldingen 2 t/m 5 zijn afkomstig va n de web
site "Archeolog ie in de gemeente Gorinchem", 

HTTP://home .planetnl /~veen0266/ 
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