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Een nieuw kasteel voor de graaf van Holland 
Kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem 

Hein Hundertmark 

Het kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem is nog steeds in het 

lokale collectieve geheugen verankerd, hoewel het al tussen 

1580 en 1600 met de grond gelijk gemaakt is voor de aanleg 

van de huidige vestingwerken van de stad. Vooral over de tot 

de verbeelding sprekende Blauwe Toren - de naamgever van 

het kasteel - zijn we goed ingelicht.1 Deze toren is één van de 

vier torens van de hoofdburcht die in de loop van de vijftien-

de eeuw aan het kasteel is toegevoegd door Karel de Stoute, 

hertog van Bourgondië (1467-1477). Over de oorspronkelijke 

bouw van het kasteel door Willem VI, graaf van Holland (1404-

1417), was daarentegen weinig tot niets bekend. Tot het mo-

ment in 2016 van de archeologische vondst van muurwerk 

met een toren vlak ten zuiden van de historische binnenstad 

van Gorinchem (afb. 1 en 2). Aanvankelijk werd ervan uitge-

gaan dat het een stuk stadsmuur betrof, maar uit nader bouw-

historisch onderzoek bleek dat het gaat om een hoektoren van 

de hoofdburcht en een deel van de voorburcht van het kasteel 

de Blauwe Toren. Ook zijn nieuwe inzichten verkregen over de 

bouwgeschiedenis van het kasteel, dat een aan veranderingen 

onderhevige gefaseerde uitvoering heeft gekend.2 

Historisch context 
Het van oorsprong grafelijke kasteel is in de periode 1412-

1417 gebouwd door Willem VI, graaf van Holland. Aanleiding 

vormde de beëindiging van het langdurige confict tussen de 

graven van Holland en één van haar leenmannen: Jan V van 

Arkel. Dit confict staat bekend als de Arkelse oorlog (1401-

1412), waarin uiteindelijk Jan van Arkel het onderspit zou del-

ven.3 Hiermee verviel de heerlijkheid Gorinchem, inclusief het 

kasteel van de Heren van Arkel, toe aan het graafschap Holland. 

Als statement liet de Hollandse graaf het kasteel van zijn tegen-

strever, dat vlak ten oosten van Gorinchem lag, afbreken om 

‘selfs de gedachtenisse van de voorgaande grootsheit van ’t huys 

van Arkel uyt te roeyen’. 4 Vervolgens bouwt de graaf een nieuw 

kasteel ten zuiden van Gorinchem.5 De bouw van dit kasteel, 

dat een hoofdburcht met een voorburcht omvatte, moet bin-

nen 5 jaar zijn voltooid. Zo wist het nieuwe kasteel in 1417 

succesvol stand te houden tegen belegeraars. Het kasteel heeft 

het tijdens deze belegering wel zwaar te voortduren gehad, zo 

waren de herstelwerkzaamheden een jaar later nog in volle 

gang. In 1418 werd nog kalk ingekocht voor het herstel van 

een stuk muurwerk en een toren ‘die ontweghescoten waren’. 6 

In 1461 neemt Karel de Stoute, dan nog graaf van Charolais, 

het besluit om het kasteel te verbouwen tot een residentie.7 

Hij is het geweest die twee enorme torens aan de hoofdburcht 

van het kastelencomplex heeft laten toevoegen, waaronder 

een imposant in Namense steen (blauwe hardsteen) opgetrok-

ken donjon, de zogenoemde Blauwe Toren, naamgever van 

Afb. 1 Overzicht van de archeologisch vrigelegde restanten van 
kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem. Op de voorgrond een 
restant van de hoektoren van de hoofdburcht en rechts aanslui-
tend een stuk schildmuur van de voorburcht. Opname richting het 
noordoosten, met op de achtergrond het Tolhuis uit 1598. Foto: 
auteur, 2017. 
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het kasteel. Voor de bouw van de twee torens, waaronder de 

geheel omgrachte donjon, moest een stuk van de hoofdburcht 

worden geamoveerd. Zo is er in 1463 sprake van het schoon-

bikken van sloopstenen (voor hergebruik), die afkomstig waren 

van een woonvleugel van het kasteel.8 Na 1465 lijkt het of de 

interesse van Karel de Stoute voor de afbouw van de Blauwe 

Toren verfauwt, en de bouw op een lager pitje wordt gezet of 

zelfs tijdelijk onderbroken wordt. Naar nu blijkt wordt er des-

ondanks verder gebouwd aan het zeer ambitieuze bouwplan 

en de werkzaamheden strekten zich uit tot na de dood van 

Karel de Stoute in 1477. Uiteindelijk werd in 1478/1479 de 

Blauwe Toren voltooid.9 

Tenslotte wordt in de periode 1522-1525, op instigatie van 

landsvoogdes Margaretha van Oostenrijk, een grootschalige 

verbouwing uitgevoerd van de Blauwe Toren waarbij het een 

nieuwe bovenbouw verkreeg. De nieuwe bovenbouw van de 

toren omvatte een krans van trapgeveltjes met een slanke to-

ren, bekroond met een uivormige spits.10 Hiermee verkreeg 

kasteel de Blauwe Toren zijn kenmerkende silhouet, bekend 

van topografsche afbeeldingen. 

In de periode 1580-1600 werd het kasteel gesloopt om plaats 

te maken voor nieuwe vestingwerken voor de stad Gorinchem. 

Aanvankelijk bleef een aantal onderdelen van het kasteel, zo-

als de onderbouw van de Blauwe Toren en een stuk weermuur 

met toren, behouden.11 In 1600 is uiteindelijk alles verdwe-

nen om plaats te maken voor de huidige vestingwerken. 

Vestingwerk of kasteel? 
De opgraving van het muurwerk vond plaats vanaf november 

2016 en werd in maart 2017 afgesloten (afb. 3). De conclusies 

in het archeologisch evaluatierapport,12 inclusief een bouw-

historische ondersteuning,13 waren echter niet overtuigend.14 

Het zou gaan om het restant van laatmiddeleeuwse stedelijke 

vestingwerken in de vorm van een toren en een stuk stads-

muur, met een weergang op bogen en een stortkoker.15 Er is 

géén sprake van een fasering in het funderingsmuurwerk en de 

muurresten zouden dateren uit de late veertiende eeuw.16 De 

bouwhistoricus onderschrijft in zijn rapportage de conclusies 

uit het archeologisch evaluatierapport. Zo is volgens hem het 

veertiende-eeuwse metselwerk van de stadsmuur en muurto-

ren uitgevoerd in kruisverband17 en vertoont de gebruikte na-

tuursteen bij de schietgaten en de plintlijst van de torengevel 

een scharreerslagafwerking die daarentegen kenmerkend is 

Afb. 2 Een pil wist naar de rode omcirkeling die de vondstlocatie markeert van kasteel de Blauwe Toren, vlak ten zuiden 
van de historische binnenstad van Gorinchem. Topografsche kaart: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl. 
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voor een datering in het begin van de vijftiende eeuw.18 Deze 

contradictie en de veronderstelling dat er sprake zou zijn van 

de toepassing van kruisverband, een metselverband dat op zijn 

vroegst in de zestiende eeuw wordt toegepast, riep vragen op. 

Ook de aanname in beide rapporten, dat er sprake zou zijn van 

de vondst van een stuk stadsmuur met muurtoren van de ste-

delijke vestingwerken van Gorinchem, deed vragen oprijzen. 

Op alle topografsche afbeeldingen wordt namelijk ter hoog-

te van de plek van de archeologische vondst het kasteel de 

Blauwe Toren geprojecteerd.19 Onduidelijkheid en verwarring 

alom, wat uiteindelijk zou leiden tot een hernieuwd onderzoek. 

Nieuw bouwhistorisch onderzoek 
In augustus 2017 is het vrijgelegde muurwerk opnieuw 

bouwhistorisch onderzocht. Naar het zich nu laat aanzien is 

er tijdens de opgraving van 2016-2017 een hoektoren van 

de hoofdburcht van kasteel de Blauwe Toren vrijgelegd. Ook 

is een stuk schildmuur met ertegen een langsvleugel van de 

voorburcht bewaard gebleven (zie afb. 14). Hoofd- en voor-

burcht werden gescheiden door een gracht, en om te voorko-

men dat eventuele belegeraars zich toegang zouden kunnen 

verschaffen tot deze gracht, is een zogenoemde beer aange-

bracht.20 In het hart van deze muur is omwille van de door-

stroming van het grachtwater een waterdoorlaat aangebracht, 

die in Gorinchem ook wel een heul wordt genoemd. 

Omdat er in het vrijgelegde muurwerk wel degelijk sprake is 

van een bouwfasering, kan een goed beeld gevormd worden 

hoe het kasteel tot stand is gekomen. Zo is er sprake van een 

wijziging tijdens uitvoering en latere toevoegingen. Ook is bij-

zonder dat we hier niet met funderingswerk van doen hebben 

maar met opgaand metselwerk. Gevelwerk dus, en daardoor is 

het ook mogelijk om een inzicht te verkrijgen in de oorspronke-

lijk beoogde architectonische uitstraling van de kasteelgevels. 

Afb. 3 Overzicht van de vondstlocatie met het aangetroffen muurwerk. In kleur de verschillende bouwonderdelen en bouw-
fasering. In rood het vroeg viftiende-eeuwse muurwerk van de voorburcht, en in oranje de ronde toren van de hoofdburcht. 
Het recente muurwerk in gris en in lichtbruin een schuin weglopende poerenreeks, vermoedelik uit de achttiende eeuw. 
Plattegrondtekening: L.R. van Wilgen, 2017. 
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De gefaseerde bouw van een nieuw 
kasteel 
Het vrijgelegde muurwerk van kasteel de Blauwe Toren uit 

1412-1417 is in drie verschillende bouwfasen tot stand ge-

komen (afb. 4, 5, 6 en 7, zie pag. 40-42). De eerste bouwfase 

betreft het basement van de ronde toren van de hoofdburcht 

en de onderste zone van de schildmuur van de voorburcht. 

De oorspronkelijke gevelhoek van de schildmuur ligt op 4½ 

m afstand van de torengevel. Deze gevelhoek heeft een hoek-

blokpatroon van Gobertange steen (afb. 8). De hoogte van de 

eerste bouwfase van de schildmuur is in het metselwerk af te 

lezen aan een doorlopende horizontale bouwnaad. Deze ho-

rizontale bouwnaad is aan de binnenplaatszijde van de voor-

burcht het duidelijkst te onderscheiden, namelijk aan een 

versnijding en aan de bovenzijde van poeren voor een stenen 

weergang op bogen (afb. 9). 

In het totaal zijn zes poeren waargenomen. Kenmerkend aan 

vijf van de zes poeren is dat deze een gemetselde bouwstop 

vertonen in de vorm van een vallende tand.21 Tijdens de daar-

opvolgende bouwfase zou hier op worden aangesloten, om 

de bouwmassa van de poeren te completeren. Dit is echter 

niet tot uitvoering gekomen. Van de zesde poer is wel de vol-

le bouwmassa tot stand gekomen; het betreft een poer in de 

binnenhoek van de gevel met de in natuursteen uitgevoerde 

hoekblokpatroon.22 Bijzonder is dat er bij twee poeren ook zo-

genoemde kruislagen zijn waargenomen. Deze lagen, waarbij 

de bakstenen onder een hoek van 45 graden op de gevellijn 

zijn aangebracht, zijn beter bestand tegen het opvangen van 

kogelinslagen van vuurgeschut. Hierbij wordt de kracht van de 

inslag verspreid over de schuin lopende voegen. Gebruikelijk 

is dat de metsellagen van het baksteenmetselwerk, in de kern 

van de muur, om en om uitgevoerd zijn als kruislagen.23 

Het baksteen metselwerk van de schildmuur is uitgevoerd in 

een metselverband van afwisselend koppen- en strekkenlagen 

en is opgetrokken in steenformaten van 24½ / 25 / 25½ x 

11½ / 12 x 5 / 5½ centimeter, met een tienlagenmaat van 

64 centimeter. Het metselwerk van de ronde toren is aan de 

binnenzijde eveneens uitgevoerd in een metselverband van 

afwisselend koppen- en strekkenlagen, terwijl het metselwerk 

van de ronde buitengevel is uitgevoerd in Vlaams verband.24 

Baksteenformaten en lagenmaat van de toren van de hoofd-

burcht en de schildmuur van de voorburcht zijn gelijk. 

De binnengevel van de toren is in tegenstelling tot de ronde 

buitengevel met rechte gevelvlakken met binnenhoeken afge-

werkt, zodat er oorspronkelijk sprake was van een achthoekige 

torenruimte. Vermoedelijk was deze torenruimte overwelfd, 

omdat het gezien de vondst van drie dichtgezette schietgatnis-

sen een soort ‘geschutsruimte’ betrof. De schietgatnissen zijn 

aan de binnenzijde afgedekt door een steense segmentboog 

en aan de buitengevelzijde afgewerkt met natuursteen blokken 

van Gobertange steen. De schietgatopening bestaat uit een 

rond gat, waaruit de loop van het kanon stak, met erop een 

verticale smalle kijksleuf (afb. 10). De drie schietgaten zijn ieder 

afgewerkt met zes blokken natuursteen. De plint van de toren, 

Afb. 8 Gevelhoek van de schildmuur van de voorburcht, met een 
hoekblokpatroon van Gobertange steen. Op de gevelhoek sluit het 
metselwerk van de beer aan, die de gracht tussen voor- en hoofd-
burcht afsloot. Foto: auteur 2017. 

Afb. 9 Binnenplaatszide van de schildmuur van de voorburcht. 
De rode stippellin markeert de versniding en de twee pilen 
poeraanzetten. Tussen de beide poeren is een schietgatopening 
zichtbaar. Foto: auteur 2017. 
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waarin de schietgaten zijn aangebracht, heeft onder de schiet-

gaten een basement van natuursteen, tegen het wassende wa-

ter en ijsgang van de rivier de Merwede. De bovenzijde van de 

torenplint is afgewerkt met een plintlijst die is samengesteld 

uit twee lagen natuursteen, waarvan de onderste een waterlijst 

is met een kwart holprofel (zie afb. 12). 

De bouwwijziging 
Na een korte bouwstop (vermoedelijk een seizoenstop) wordt 

er verder gebouwd aan de schildmuur van de voorburcht. Of er 

ook verder gebouwd werd aan de toren van de hoofdburcht kon 

vanwege de sloopgrens van het muurwerk niet meer nagegaan 

worden. Het metselwerk van deze bouwfase is identiek aan het 

metselwerk van de eerste bouwfase. Bij het verder optrekken 

van de schildmuur is er echter sprake van een bouwwijziging. 

Zo wordt er afgezien van een stenen weergang met bogen op 

poeren. Het metselwerk van de tweede fase vertoont ter plaat-

se van de poeren namelijk geen onderbreking of bouwsporen, 

waaruit opgemaakt kan worden dat de poeren nooit volgens 

plan van bouwfase 1 zijn voltooid. Wel is kenmerkend dat de 

ritmiek van de onvoltooide poeren bepalend is geweest voor het 

aanbrengen van een alternerend stelsel van schietgaten, met in 

het totaal drie schietgaten. De schietgatopeningen zijn identiek 

aan de schietgatopeningen van de toren van de hoofdburcht. 

Op twee blokken Gobertange steen van het meest oostelijke 

schietgat is een steenhouwersmerk aangetroffen (afb. 11). 

Afb. 10 Het vrigelegde middelste schietgat van de hoektoren van 
de hoofdburcht. Herkenbaar is de verticale smalle kiksleuf met 
eronder de dichtgezette ronde schietgatopening voor een kanon. 
Kiksleuf en schietgatopening zin met Gobertange steen afge-
werkt. De top van het tegen de dichtgezette kiksleuf en schietgat 
opgeworpen diklichaam tekent zich af als een zwarte horizontale 
grens. Foto: auteur 2017. 

Afb. 11 Detail van twee blokken van Gobertange steen van het 
meest oostelike schietgat van de schildmuur van de voorburcht. 
De met een scharreerslag afgewerkte blokken vertonen twee 
steenhouwersmerken, die met een rode lin zin geaccentueerd. 
Foto: auteur 2017. 

Afb. 12 Muurwerk van de beer, met waterdoorlaat, met op de 
voorgrond de bouwmassa van de gevelhoek van de schildmuur 
van de voorburcht en op de achtergrond het restant van de ronde 
hoektoren van de hoofdburcht. Het muurwerk van de beer is in een 
later stadium aan de binnenzide verzwaard, waarbi de waterdoor-
laat grotendeels is dichtgezet. Foto: auteur 2017. 
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Afb. 5 Plattegrond en aanzicht binnenplaatszide van 
het gedocumenteerde muurwerk, met de verschillende 
bouwfasen in kleur. Documentatietekening: auteur 2017. 
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 Afb. 4 Plattegrond en aanzicht rivierzide van het gedo-
cumenteerde muurwerk, met de verschillende bouwfasen 
in kleur. Documentatietekening: auteur 2017. 
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 Afb. 6 Dwarsdoorsneden van het gedocumenteerde muurwerk, met de verschillende bouwfasen in kleur. Documentatiete-
kening: auteur 2017. 

Afb. 7 Plattegronden van het gedocumenteerde muurwerk. Baksteenwerk en Gobertange steen in kleur aangegeven. Op 
de bovenste plattegrond zin de kanonschietgaten van de schildmuur van de voorburcht en de hoektoren van de hoofd-
burcht aangegeven en op de plattegrond daaronder de smalle kikvensters boven op de schietgatopeningen. 
Documentatietekening: auteur 2017. 
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Zeer bijzonder is de aanwezigheid van smeedijzeren duimen 

voor luiken, voor het afsluiten van de schietgatopening in ver-

band met tocht. Deze duimen zijn in zogenoemde duimblok-

ken van Gobertange steen bevestigd. Hieruit kan opgemaakt 

worden dat bij de tweede bouwfase het oorspronkelijke bouw-

plan van een schildmuur met een stenen weergang met bogen 

op poeren is verlaten voor een schildmuur met daartegen be-

bouwing.25 Dit betrof vermoedelijk een langsvleugel tegen de 

binnenzijde van de schildmuur, met een souterrain dat zowel 

de functie van kelderruimte als dat van ‘geschutsruimte’ had. 

De voltooiing 
Mogelijk is er weer na een korte bouwstop verder gewerkt aan 

de afbouw van het kasteel. Deze laatste fase kenmerkt zich 

vooral door enkele toevoegingen, zoals een stortkoker tegen 

de buitengevel van de schildmuur van de voorburcht en het 

aanbrengen van een beer, waarmee de gracht tussen voor- en 

hoofdburcht wordt afgesloten. Ook wordt in de kelderruimte 

van de langsvleugel een trap met gemak ingevoegd. Deze trap 

vormt de toegang tot de kelder en geeft tegelijkertijd toegang 

tot een gemaknis. De trap betrof vermoedelijk een gemetselde 

spiltrap met op de keldervloer een driehoekige trede. Met het 

naar beneden lopen draaide men de kelderruimte in of men 

kon op de driehoekige trede ook de andere richting kiezen, 

naar de gemaknis. 

Tegen de buitengevelzijde van de schildmuur wordt een stort-

koker, waarop gemakken van de erboven gelegen verdiepin-

gen loosden, aangebracht. De stortopening bevindt zich aan 

de oostzijde van de stortkoker, dus tegen de stroming van het 

rivierwater in. Hierdoor wordt de stortkoker ook ‘schoonge-

spoeld’. Hieruit kan opgemaakt worden dat de schildmuur van 

de voorburcht oorspronkelijk met de voet in het water heeft 

gestaan. Hetzelfde geldt voor de hoektoren van de hoofd-

burcht, waarvan de plint een in Gobertange steen uitgevoerd 

basement heeft. 

De opening van de gracht tussen de toren van de hoofdburcht 

en de schildmuur van de voorburcht wordt gesloten door de 

bouw van een beer met een waterdoorlaat (afb. 10). Deze 

waterdoorlaat heeft een opening van 95 centimeter en werd 

vermoedelijk aan de bovenzijde afgedekt door een segment-

boog. Waarschijnlijk was de beer afgedekt met een ezelsrug. 

Het metselwerk van deze bouwfase is identiek aan de twee 

voorgaande fasen. 

De verbouwing 
In 1461-1478/1479 wordt de hoofdburcht van het kasteel 

grondig verbouwd, door de toevoeging van twee enorme ron-

de torens waaronder een omgrachte donjon: de Blauwe Toren. 

Vermoedelijk is toen ook de beer met waterdoorlaat van de 

gracht tussen voor- en hoofdburcht versterkt. Het metselwerk 

van deze versterking is opgetrokken in iets kleinere vijftiende-

-eeuwse baksteenformaten van 24½ x 11½ / 12 x 5 / 5½ 

centimeter en komt overeen met de baksteenformaten van de 

in 1450-1517 gebouwde Sint Janstoren van de Grote Kerk, in 

het stadscentrum van Gorinchem.26 

Vermoedelijk betreft deze versterking meer dan alleen een ver-

zwaring van het metselwerk van de beer. Zo wordt ook de ope-

ning van de waterdoorlaat verkleind en mogelijk is de beer de 

onderbouw gaan vormen van een gebouwtje. Op een anonie-

me tekening uit 1524-1578, waarop het zuidelijke waterfront 

van het kasteel redelijk betrouwbaar lijkt te zijn afgebeeld, is 

ter plaatse van de oorspronkelijke grachtopening tussen de 

hoektoren van de hoofdburcht en langsvleugel van de voor-

burcht een gebouwtje met waterdoorlaat aangegeven (zie afb. 

14). Tegelijkertijd wordt in de binnenhoek van de langsvleugel 

een gemetselde spiltrap aangebracht, waarvan de onderste 

trede is teruggevonden. Mogelijk ontsloot deze trap ook het 

aangrenzende gebouwtje. 

Aanbrengen van een dijklichaam 
Tijdens de verbouwingswerkzaamheden aan de donjon Blau-

we Toren in 1522-1525 worden de kanonschietgaten van de 

‘geschutsruimte’ van de zuidoostelijke toren van de hoofd-

burcht dichtgezet. Deze dichtzettingen zijn deels uitgevoerd 

in IJsselsteen, een baksteensoort die gerust in de zestiende 

eeuw gedateerd kan worden. Deze dichtzetting houdt verband 

met het aanbrengen van een dijklichaam tegen de zuidge-

vels van de hoofdburcht, het gebouwtje met waterdoorlaat 

en voorburcht. Waargenomen is dat zich op het metselwerk 

van de torenplint en de vulling van de schietgaten een zwarte 

horizontale grens aftekent van de overgang van vervuild naar 

schoon baksteen- en natuursteenwerk (zie afb. 10). De vervui-

ling van het baksteen- en natuursteenwerk is ontstaan door 

het aarden lichaam van een dijk. Dit dijklichaam wordt op alle 

topografsche afbeeldingen afgebeeld. Daarop is onder andere 

herkenbaar dat de waterdoorlaat van de gracht tussen voor-

en hoofdburcht blijft functioneren. Zo is in het dijklichaam een 

duiker met uitlaat tot de rivier de Merwede aangebracht, zodat 

gracht- en rivierwater met elkaar in verbinding blijven ondanks 

het nieuwe dijklichaam. Vermoedelijk raakte toen ook de stort-
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koker tegen de weermuur van de voorburcht in ongebruik. Het 

jongste aardewerk dat in deze stortkoker is aangetroffen, wordt 

gedateerd in het begin van de zestiende eeuw.27 

Reconstructie van het kasteel 
Aan de hand van topografsche afbeeldingen en de opgra-

vingsgegevens kunnen we ons een beeld vormen van hoe het 

kasteel dat in 1412-1417 door Willem VI, graaf van Holland, 

is gebouwd eruitgezien heeft, alsmede van de transformatie 

die het kasteel in 1461-1478/1479 heeft ondergaan onder 

Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, en de grootschalige 

verbouwing in 1522-1525 van landsvoogdes Margaretha van 

Oostenrijk. 

Het kasteelcomplex dat door Willem VI, graaf van Holland, is 

gebouwd omvatte vermoedelijk een vierkante hoofdburcht, 

vergelijkbaar met het Muiderslot, en een voorburcht. Het kas-

teelcomplex is nog deels herkenbaar op de kaart van Jacob van 

Deventer uit circa 1550. Hierop is een hoofdburcht met een 

door een gracht gescheiden voorburcht herkenbaar. Kenmer-

kend is dat hoofd- en voorburcht aansloten op de vestingwer-

ken van de stad. De hoofdburcht vertoont links de twee enor-

me in 1461-1478/1479 toegevoegde torens, waaronder een 

geheel omgrachte donjon; de zogenoemde Blauwe Toren (afb. 

13). Het kasteel staat opvallend gedetailleerd afgebeeld op een 

anonieme tekening uit 1524-1578. Hierop lijkt het waterfront 

(zuidzijde) van hoofd- en voorburcht behoorlijk betrouwbaar 

weergegeven, waardoor we ons een goed beeld kunnen vor-

men van hoe het kasteel eruit heeft gezien (afb. 14). Het betreft 

vermoedelijk de meest betrouwbare weergave van het kasteel, 

van vóór de sloop in 1580-1600. Als laatste is er de topogra-

fsche afbeelding van het kasteel van de hand van Jan van der 

Ulft uit 1656. Deze is vervaardigd ná de sloop van het kasteel, 

maar desondanks acceptabel (afb. 15). Het vermoeden bestaat 

dat Van der Ulft zich heeft laten leiden door oudere, mogelijk 

niet meer bewaard gebleven, afbeeldingen en beschrijvingen. 

Afb. 13 Uitsnede van de stadsplattegrond van Gorinchem van Jacob van Deventer uit circa 1550. Links is de hoofdburcht her-
kenbaar met een geheel omgrachtte donjon; de zogenoemde Blauwe Toren en naamgever van het kasteel, en rechts de voor-
burcht. Met een zwarte pil is het stuk van het kasteel gemarkeerd dat archeologisch is vrigelegd. Nationaal Archief Den Haag. 
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Afb. 14 Uitsnede van de anonieme tekening van kasteel de Blauwe Toren uit de periode 1524-1578, 
waarop het waterfront (zuidzide) van hoofd- en voorburcht redelik betrouwbaar likt weergegeven. Met 
een zwarte pil is het stuk van het kasteel gemarkeerd dat in 2016 is gevonden en met rood is het muur-
werk gemarkeerd dat archeologisch is vrigelegd. Herkenbaar is het gebouwtje met waterdoorlaat, ter 
plaatse van de oorspronkelike beer, uit de periode 1461-1478/1479. Dit gebouwtje, met gris (leien)dak 
met trapgevel sloot de gracht tussen de hoektoren van de hoofdburcht en voorburcht af. Geheel links is 
de Blauwe Toren uit zichtbaar, met een krans van trapgeveltjes die in 1522-1525 zin toegevoegd. Regio-
naal Archief Gorinchem. 

Afb. 15 Gravure van kasteel de Blauwe Toren van Jan van der Ulft uit 1656. Met rood is het muurwerk 
van het kasteel gemarkeerd dat archeologisch is vrigelegd. Riksmuseum Amsterdam. 
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Een nieuw kasteel voor de graaf van Holland 

Aan de hand van de hiervoor aangehaalde topografsche af-

beeldingen, in combinatie met de nieuwe bouwhistorische 

gegevens, is in twee reconstructieplattegronden getracht een 

beeld op te roepen van hoe het oorspronkelijke kasteelcom-

plex van Willem VI, graaf van Holland, er uit heeft gezien. En 

hoe het kasteel er uit zag na de transformatie onder Karel de 

Stoute, hertog van Bourgondië, en de verbouwing door lands-

voogdes Margaretha van Oostenrijk (afb. 16 en 17). 

Resume, vestingwerk of kasteel? 
Het in 1412-1417 gebouwde kasteel van Willem VI, graaf van 

Holland, omvatte een hoofd- en voorburcht die geïncorporeerd 

waren in de stadsmuur. Een aspect dat vaker voorkomt bij het 

zogenoemde fenomeen van dwangburcht. Daarom wordt hier 

nader ingegaan op de relatie kasteel en stadsmuur. Inmiddels 

is na de eerste archeologisch waarneming van de stadsmuur, 

en naast de vondst van het muurwerk van het kasteel de Blau-

we Toren, ook op twee andere plekken rondom de historische 

binnenstad van Gorinchem tijdens archeologisch onderzoek 

de middeleeuwse stadsmuur aangesneden (afb. 18).28 Door 

deze nieuwe archeologische vondsten, die bouwhistorisch zijn 

begeleid door de auteur, is een analyse mogelijk van zowel de 

bouwgeschiedenis als de datering van de bouw van de stads-

muur, in relatie tot het kasteel. 

Afb. 16 Reconstructie van de vermoedelike plattegrond van het 
Kasteel van Willem VI, graaf van Holland, uit 1412-1417. Ken-
merkend is dat het kasteel een wezenlik onderdeel vormde van 
de stadsbevestiging. Met rood is het muurwerk van het kasteel 
gemarkeerd dat archeologisch is vrigelegd. Reconstructieplatte-
grond: auteur 2017. 

De bouw van de stadsmuur wordt op basis van historische 

bronnen, in combinatie met de gebruikte baksteenforma-

ten en lagenmaat, gedateerd om en nabij 1382, het jaar van 

stadsrechtverlening door Otto van Arkel. Nu is onduidelijk of 

met de bouw van de stadsmuur begonnen is in 1382 of dat de 

stadsrechten zijn verleend op het moment dat de stadsmuur 

was voltooid. Wel staat vast dat de bouw van stadsmuren en-

kele decennia in beslag neemt, zodat bekeken dient te worden 

of de stadsmuur van Gorinchem aan het eind veertiende eeuw 

of het begin vijftiende eeuw tot stand is gekomen of in zijn 

geheel uit de veertiende eeuw stamt. Nu vormt een belangrijk 

houvast in de baksteendatering, voor de Gorinchemse stads-

muur, het in 2016-2017 opgegraven restant van het kasteel 

de Blauwe toren. Uit historische bronnen is bekend dat dit 

kasteel door Willem VI, graaf van Holland, in 1412-1417 is 

gebouwd. Bouwhistorisch is vastgesteld dat het metselwerk 

van de zuidoostelijke toren van de hoofdburcht en de zuide-

lijke langsmuur van de voorburcht opgetrokken zijn in bak-

steenformaten van 24½ / 25 / 25/½ x 11½ / 12 x 5 / 5½ 

centimeter. Dit baksteenformaat komt redelijk overeen met 

het baksteenformaat van 24½ / 25½ x 11½ / 12 x 6 cen-

timeter van het in 2005 aangetroffen stuk stadsmuur in de 

Keizerstraat en vermoed wordt dat dit stuk stadsmuur rond 

1382 gereed is gekomen.29 Het in 2019 archeologisch vrijge-

legde stuk stadsmuur met muurtoren in de Bagijnenwalstraat 

Afb. 17 Reconstructie van de vermoedelike plattegrond van kas-
teel de Blauwe Toren na de transformatie onder Karel de Stoute, 
hertog van Bourgondië, in de periode 1461-1478/1479 en de gron-
dige verbouwing door landsvoogdes Margaretha van Oostenrik in 
de periode 1522-1525. Met rood is het muurwerk van het kasteel 
gemarkeerd dat archeologisch is vrigelegd. Reconstructieplatte-
grond: auteur 2017. 
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vertoonde daarentegen beduidend grotere baksteenformaten 

van 29½ / 30 / 30½ x 14 / 14½ x 7 centimeter, die eerder in 

de vroege dan late veertiende eeuw geplaatst kunnen worden 

(afb. 19).30 Dit geldt ook voor de baksteenformaten die bij het 

in 2018 vrijgelegde stuk stadsmuur in de Hazewindhondstraat 

zijn vastgelegd: 29 x 14 x 6½/7 centimeter.31 

Met deze twee nieuwe vondsten, in relatie tot de eerste stads-

muurvondst en het muurwerk van kasteel de Blauwe Toren uit 

1412-1417, kan gesteld worden dat de stadsmuur van Gorin-

chem geheel onder het bewind van de heren Van Arkel in de 

veertiende eeuw tot stand is gekomen. Vermoedelijk vormt de 

stadsrechtverlening van 1382 eerder de datum van voltooiing 

dan de startdatum van een bouwcampagne. 

Afb. 18 Uitsnede van de stadsplattegrond van Gorinchem van Ja-
cob van Deventer uit circa 1550. Met een omcirkeling en letters zin 
de drie archeologische vondsten van de stadsmuur en de vondst-
plek van het muurwerk van kasteel de Blauwe Toren gemarkeerd: 
A: kasteel de Blauwe Toren, B: Keizerstraat 2a, C: Baginenwals-
traat en D: Hazewindhondstraat 6. Nationaal Archief Den Haag. 

 

 
 

 

 Afb. 19 Plattegrond met doorsnede van het gedocumenteerde muurwerk van de stadsmuur met muurtoren in de Baginen-
walstraat te Gorinchem. De verschillende bouwfasen in kleur. In de doorsnedetekening is ook het grondprofel toegevoegd, 
met de verschillende grondsporen in kleur. Documentatietekening: auteur 2019. 
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Een nieuw kasteel voor de graaf van Holland 

Noten 
1 Hermans, Orsel 2017, Hurx 2017 en Hurx verschillen in de scharreerslagafwerking van het archeologisch onderzoek van 2016-2017 

2017a. kalksteen een steenhouwchronologie is vast geïnterpreteerd als een keldervloertje. Van Wil-
2 Hundertmark 2017. te stellen, met twee scherpe dateringsgren- gen 2017, 31. De bouwhistoricus is daaren-
3 De Vries 2017, 13. zen in de viftiende eeuw, namelik: 1410 en tegen van mening dat het geen keldervloertje 
4 Den Hartog 2017, 95. 1430/1450. betreft maar dat het metselwerk een begin-
5 De Vries 2017,13. Zo valt de scharreerslagafwerking van het punt vormt van een overwelfde weergang, 
6 De Vries 2017, 13. natuursteen in Gorinchem binnen de twee in relatie tot een schuin weglopende poeren-
7 Janssen 1996, 106. dateringsgrenzen in de viftiende eeuw en reeks. Van Reenen 2017, 8 (zie ook afb. 03. 
8 Hurx 2017a, 192. zou de stadsmuur in deze periode gebouwd De schuin weglopende poerenreeks is aan-
9 Hurx 2017a, 205. kunnen zin. Dan is het des te opmerkeliker geduid met de spoornummers: S11 t/m S14. 
10 Hurx 2017a, 190. dat Van Reenen in zin rapportage vervolgens Het zogenoemde keldervloertje heeft spoor-
11 De Vries 2017,14. betoogt dat de archeologische datering van nummer S15.) 
12 Van Wilgen 2017. het baksteenwerk correct zou kunnen zin. Zo 23 Gruben 1995 en Hundertmark 2020, 147. 
13 Van Reenen 2017. hangt hi deze veertiende-eeuwse datering op 24 Het is in de middeleeuwen zeer gebruikelik 
14 De Vries 2017, 9-10. aan een baksteenlist, die Van Reenen aan de omwille van de ronding van torengevels deze 
15 Van Wilgen 2017, 19. hand van zin verschillende onderzoeken in de in Vlaams verband uit te voeren, voor het ver-
16 Van Wilgen 2017, 33. De baksteendatering regio Zuid-Holland heeft opgesteld. Van Ree- krigen van goede stootvoegen. Terwil het 

van Van Wilgen is gebaseerd op de eerde- nen 2017, 14 en 21. Vlaams verband als metselverband voor het 
re vondst van een stuk stadsmuur. Dit in de 19 Annema 2017. overige metselwerk sinds de tweede kwart van 
tweede helft van de veertiende eeuw geda- 20 Een beer betreft een muur door een gracht de veertiende eeuw buiten gebruik is geraakt. 
teerde stuk stadsmuur is in 2005 tidens een voor het opstuwen van water, maar ook om Hundertmark, Emmens, Vink et al. 2016, 50. 
archeologisch onderzoek in de Keizerstraat te voorkomen dat een grachtopening toegan- 25 Bi de schietgatnissen van de toren van de 
in de oostzide van de historische binnenstad kelik is voor belegeraars. Zie ook: Haslinghuis hoofdburcht zin eveneens duimblokken van 
van Gorinchem aangetroffen. Zie: Smole en en Janse 1997, 63. Gobertange steen aangetroffen, voor smee-
Dikstra 2005. 21 Een vallende tand wordt ook wel een mui- dizeren duimen voor luiken voor het afsluiten 

17 Van Reenen 2017, 7-8. zentrap genoemd vanwege de trapsgewize van de schietgatopeningen. 
18 Van Reenen 2017, 19-20. Voor de datering beëindiging van het metselwerk. Kenmerkend 26 Eigen waarneming. 

van de scharreerslagafwerking van het na- aan de trapsgewize beëindiging is dat laags- 27 Wilgen 2017, 36. 
tuursteen verwist Van Reenen naar het on- gewis koppen en strekken elkaar afwisselen. 28 Mol en Hundertmark 2018, Hundertmark in 
derzoekswerk van Doperé uit 1999, dat gaat Zie ook: Haslinghuis en Janse 1997, 451 en voorbereiding. 
over de datering van steenhouwerstechniek in 481. 29  Smole en Dikstra 2005, 11. 
de kerk te Lier (België). In deze publicatie be- 22 Het metselwerk van de schildmuur met hoek- 30  Hundertmark in voorbereiding. 
toogd Doperé dat aan de hand van specifeke poer is in een later stadium verhakt en tidens 31  Mol en Hundertmark 2018, 20. 
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