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Veel zaken die archeologen in de Goudse bodem aantreffen zijn daar als dagelijks
afval achtergelaten door de vroegere stadsbewoners. In deze rubriek werden al ver-
schillende van dit soort vondsten besproken, waaronder aardewerk, glas, bot en de
beroemde Goudse pijpjes. Sommige verborgen overblijfselen uit het verleden zijn
echter van een geheel andere orde.

1ègenwoordig doet vrqwel niets vermoeden dat Gouda ooit werd beschermd door een
omvangrijke stadsverdediging. Na het verlenen van de stadsrechten door Floris Y rn 1272,
werd waarschijnh.lk een eerste stadskern door een gracht en een aardenwal omheind. Van
deze waIlen is tot op heden helaas nooit iets teruggevonden. Met de groei van de stad en
de politiek instabiele situatie in Holland, werd het nodig een groter stadsgebied berer re
beschermen. Omstreeks 1350 werden daartoe brede stadsgrachten gegravetr, aa:n de bin-
nenzr.lde gelegen wallen opgeworpen, toegangspooÍten gebouwd en, pas als laatste, de
tussenliggende muur opgetrokken. Dit verdedigingssysteem van omstreeks drie kilometer
iengte, was voorzien van zes grote poorten en een dertigtal kleinere. Hoe groot de inves-
teringen moeten zqn geweest bhJkt wel uit het totaal aantal benodigde bakstenen. 50 mil-
joenl

Deze stadsverdediging bestond in de kern tot
in de 19e eeuw. Têgen die tr.ld speelde de muur
geen rol van betekenis meer in de stadsverde-
diging en was het onderhoud ean zware finan-
ciële last voor het toch al niet welvarende
Gouda. De afhraak werd voortvarend ter hand
genomen en anders dan in sommige andere
steden bleef van de stadsverdediging niks
bewaard. Op de vn3gekomen grond werden in
de 19e eeuw stadsparken aangelegd, zoals het
Houtmansplantsoen en Regentessenplantsoen.

Onder de grond leefi de muur echter voort. In
de loop der jaren werden verschillende keren
onderdelen van de voormalige stadsverdedi-
ging blootgelegd. Zo werd in 1991 de
Rotterdamse poort aan de veerstal opgegraven.
Enige tr.ld geleden is deze vervolgens zichtbaar
gemaakt, door de fundamenten boven het
maaiveld op te metselen. Hetzelfde gebeurde
aan de vest, waar de stadsmuur deels is gere-
construeerd. Meer recenteh.;k werd in het
Houtmansplantsoen dwars door de stadsmuur
gegraven, wat, zoals de foto toont, een mooie
doorsnede van de originele muurfunda"menten
opleverde. Ondergronds worden we dus toch
steeds weer herinnerd aart eeÍr ommuurd ver-
leden.

Een deel yan de blootgelegde stadsmuur (Foto: Díederich
Habemehl)
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