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De vestingwallen zullen i n het kader van de
dijkverzwaring de nodige aanpassingen moeten
ondergaan. Onder het wallenlichaam bevinden
zich nog resten van het 15e eeuwse kasteel "De
Blauwe Toren" . Er zijn in opdracht van het
Hoogheemraadschap extra sonderingen uitgevoerd
waarmee de fundatieresten enigszi ns konden
worden getraceerd, die een aanknopingspunt
vormen voor nader onderzoek . Martin Veen heeft
alle historische gegevens van het kasteel
kritisch vergel eken e n gebundeld en als basis
document aan de betrokken partij en gepresen
teerd .
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Begeleidingscommissie Archeologie
De begeleidingscommissie archeologie, waarin
de AWN participeert , kwam in 1998 acht maal
bijeen.
De vergadering van 14 september werd bijge·
woond door wethouder van 't Land , waarbij het
archeologiebeleid en de knelpunten nadrukke
lijk aan de orde zijn geweest. Inmiddels is
door Ina Heerspink, ambtenaar ruimtelijke
ontwikkeling, een conceptstartnotitie archeo
logisch monumentenbeleid geschreven .
Verder kwamen in de begeleidingscommissie
verschillende ontwikkelingslokaties in de bin
nenstad aan de orde waarbij archeologisch
onderzoek gewenst is , met name de Kwekelstraat
en de Vestingwallen . Het buitengebied van
Gorinchem blijft helaas nog teveel buiten
beeld .
In de Kwekelstraat is op de plaats van het
huidige parkeerterrein nieuwbouw gepland . Op
deze plaats stond vroeger de synagoge waarvan
alleen nog een bestek uit 1841 bekend is .
Opgraving van de fundamenten en mogelijke
voorwerpen zouden meer licht kunnen werpen op
het joodse leven in Gorinchem .

Gedeelte van een gravure van het kasteel de Blauwe Toren
van Jacob van Ulft, ca . 1656.

Dat het om fors muurwerk gaat bli jkt wel uit
waarnemingen die in 1983 bij de bouw van een
flat aan het Kriekenstraatje werden gedaan.
Hier bleek muurwerk in de grond te zitten dat
zich vanaf 1 ,5 meter - mv nog 3,5 meter in de
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ondergrond voortzet en aan de voet een breedte
heeft van niet minder dan 9,3 meteri !

Rineke Loor, Wim Boudestein (munten), Martin
van Vliet (glas), mevr c. de Kok en Niek
Meyer.
Voor de te krappe werkruimte komt in de nabije
toekomst waarschijnlijk ook een oplossing.

In de bouwput voor de nieuwe parkeerkelder op
het Kazerneplein zijn het afgelopen jaar door
verschillende amateurs archeologische waarne
mingen verricht en vondsten verzameld, voorna
melijk uit het grachtgedeelte rond het voorma
lige Huis Paffenrode.
Na een aanvankelijk misverstand, waardoor een
deel van de vondsten buiten Gorinchem in depot
werd gehouden, zijn alle vondsten inmiddels
weer terug waar ze thuishoren.
Van de opgraving aan het Kazerneplein en van
de noodonderzoeken aan de Varkenmarkt (be
graafplaats Minderbroeders, 1996) en de Kei
zerstraat/Balensteiger (stadsmuur, 1997) is
door Pieter Floore een rapport samengesteld.
De rapporten van de opgravingen aan de Blij
enhoek en Dalemsedijk (Kasteel van de heren
van Arkel) moeten nog volgen.
Door Martin Veen, Ina Heerspink en René van
Dijk is in het stadhuis van 1 t/m 21 september
een tentoonstelling ingericht met botmate
riaal, aardewerk, metaal en glas waarbij met
foto's het accent werd gelegd op de vondstver
werking na de opgraving.
In het museum werd een nieuwe historische
opstelling ingericht, waarbij de belangrijkste
vondsten van het Kazerneplein, de Blijenhoek
en de Dalemsedijk permanent tentoongesteld
staan.
Ondertussen is er ook in de werkruimte aan de
Gasthuisstraat verder gewerkt aan het conser
veren en restaureren van vondsten. Martin Veen
en Peter von Hout werden daarbij geassisteerd
door Tiny Wijnen, Toos Busch, Anneke Den Uil,

