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1 UIT DE WERKGROEPEN

GORINCHEM, DALEMSE DIJK

Tekst: Teus Koorevaar en Corrie Lugtenburg
Foto's: Teus Koorevaar
De activiteiten in Gorinchem hebben de laatste maanden vooral in
het teken gestaan van het onderzoek naar de buitendijks gelegen
resten van het kasteel van de Heren van Arkel.
De resten werden op 19 augustus voor het eerst ontdekt door Ton
Wijkamp, die bij de afgravingswerkzaamheden op zoek was naar
munten en daarbij op funderingsresten stuitte.
Martin Veen en Pieter Floore (koud terug van Spitsbergen) zijn in
de dagen daarna aan de slag gegaan om met behulp van een door
het polderdistrict ter beschikking gestelde graafmachine het terrein
vlak te schaven en de sporen in te meten. Ook AWN-leden van
onze afdeling hebben daarbij geassisteerd (afb 1).
De muurresten aan de waterzijde van de dijk waren een complete
verrassing (afb. 2).
In 1977 waren aan de landzijde ook muurresten gevonden, maar
dat het kasteel zoveel groter is geweest, was niet bekend.
Omdat het terrein niet direkt wordt bedreigd, zullen de resten met
een laag klei worden toegedekt en als eco-gebied verder overgela
ten worden aan de natuur. Er zijn ook luchtfoto's gemaakt van het
terrein, zowel vanuit een vliegtuig als vanonder een speciaal
daarvoor ontworpen vlieger.
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met de zogenaamde
voorburcht van het kasteel waar de woningen stonden van het
personeel van de Heren van Arkel. Het kasteel werd tussen 1267
en 1290 door de Van Arkels gebouwd en in 1412 op last van de
graaf van Holland, Willem van Beieren afgebroken.

Afb. 1 Het vlakschaven van het onderzoeksterrein, v.l.n.r. Etienne Noels,
Norbert Zaalberg, Pieter Floore (zittend) en Ton Wijkamp (met detector). Op
de achtergrond molen De Hoop.

Onder het vondsmateriaal bevonden zich enkele forse stenen
kogels, pijlpunten en aardewerkfragmenten. Bijzonder was de
vondst van een gedeelte van een maliënkolder.
In eerste instantie werd de brok klei met wat roestvorming door
Norbert teruggegooid op de puinhopen van de .muren. De volgende
dag werd er gelukkig weer naar gekeken. De regen had 's nachts
wat modder weggespoeld waardoor er ringetjes zichtbaar werden.

Norbert aan het werk
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Het ROB zal bekijken of restaureren/conserveren mogelijk is.
Ook zal de vondst van een compleet steengoed kannetje wel altijd
met de naam van Norbert verbonden blijven. Insiders weten
waarom.
De vondsten worden momenteel verwerkt in de Gorinchemse
werkruimte aan de Tinnegietersteeg. Vanaf 5 november zal
hiermee een kleine tentoonstelling worden ingericht in het
Gorinchemse stadhuis. Inlichtingen hierover verkrijgt u bij Martin
Veen, tel. 0183 - 636840.
In het volgende nummer van Grondig Bekeken zal Pieter Floore
meer uitgebreid en inhoudelijk op het onderzoek ingaan.

Afb. 2 Corrie Lugtenburg in gesprek met een fotograaf bij
muurresten van het kasteel.

