WALTOREN EN BUITENSTE STADSMUUR
Tijdens de eerste fase van het onderzoek in juli 2003 werd aan de Sijzenbaan/Op de Keizer een complete waltoren en een stadsmuur opgegraven. De toren is samen met de buitenste stadsmuur uit de periode 1300-1340.
De toren was geheel uit baksteen opgetrokken en stak nog ongeveer 4,5 m onder maaiveld. Aan de oppervlakte was de toren 8,25 m breed, aan de voet meer dan 5 m. De stenen van de toren hadden een lengte van 29
cm. Van het opgaand werk is vanzelfsprekend niets
teruggevonden. De toren is tijdens of kort na de bouw
van de vesting om Deventer gesloopt. Dit moet in de
periode 1610-1630 zijn gebeurd. In deze tijd werden de
meeste grote huizen aan de landzijde van de
Smedenstraat gebouwd. De vele jaartalankers in de achtergevels herinneren hier nog aan. Voordat de toren
werd gesloopt, had deze vermoedelijk een hoogte van
ongeveer 7 m boven maaiveld. De voet van de toren
stond in het water of op een talud direct aan de gracht.
De muur was tot ongeveer 5 m strak en recht gemetseld. Vanaf 5 m hoog stak de muur en de toren iets naar
buiten uit. Dit was bedoeld om de aanvalsladders van de
vijand makkelijker weg te duwen. Boven op de muur
meters
stond een borstwering met kantelen. Hier achter konden
de 'scutten', de Deventer burgermilitie, schieten op de
vijand. Achter de borstwering lag een weergang. Deze
was vanaf de binnenzijde van de toren met trappen
bereikbaar. Vanaf de weergang kon worden verdedigd en
konden troepen, wapens en munitie worden aangevoerd.
De binnenzijde van de waltoren werd in het midden van de 15 de eeuw met een dunne muur dichtgezet. In het
midden van de 14 de eeuw begonnen de wapens langzaam te veranderen. Naast pijl en boog, kruisboog en voetboog werden 'bussen' gebruikt, eenvoudige vuurwapens gevuld met buskruit en een kogel. Aan het eind van de
15 de eeuw en in de 16 de eeuw worden in de stadsmuren 'bussengaten' gehakt. In de bussengaten werden natuurstenen schietgaten gemetseld. Deze schietgaten waren nodig om met donderbussen of 'roeren' veilig vanuit de toren te schieten.
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De buitenszijde van
de wal, te zien aan
de oplopende
zandlagen, wordt in
de opgravingsput
blootgelegd.
Ondertussen gaat
de bouw voort.
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De vroegste fase bestond uit gestapelde plaggen en zand. Deze zoden waren in
de kern van de wal systematisch en bloksgewijs gestapeld tot een hoogte van
1,5 m. Deze opeenstapeling was afgedekt met een laag zand met brokken harde
grijze klei. Soms waren 'caissons' van 'broden' grijze klei te zien, waartussen
het mulle rivierzand was gestort. Uniformiteit in de opbouw van de mantel van
de oudste fase ontbrak. Wel kon worden gezien dat de wal vanaf het noorden
is aangelegd, omdat de opgebrachte lagen elkaar vanaf deze zijde overlapten.
De grond van de witte zandige lagen was met zekerheid afkomstig uit de gracht
die direct buiten de wal lag en tegelijkertijd met de wal werd aangelegd. Deze
gracht had een diepte van 1,6 m met een onbekende breedte. De dikte van de
wal kon niet geheel worden gereconstrueerd omdat een deel nog onder de
Smedenstraat ligt. De waargenomen dikte is zeker 14 m, waarschijnlijk is de wal
in totaal 17 m dik. Behalve witte zandlagen bestonden sommige lagen uit bruine tot zwarte grond afkomstig uit
de nederzetting. Hierin werden veel vondsten gedaan. De vondsten van specifieke soorten keramiek duidden op
een ouderdom van het ophogingsmateriaal uit de periode 850-880. Hiermee kan de bouw van de vroegste ringwal in de periode kort hierna (ongeveer 885-900 n. Chr.) worden gedateerd. Het hoogste punt van de wal is
niet gevonden. Door de bouw van huizen en de aanleg van kelders is deze verdwenen. De hoogte die op basis
van de archeologische resten kon worden gereconstrueerd bedraagt 4,5 m. Het talud van de wal had dan een
helling van 35 o tot 40 o en was afdekt met zoden. Boven op de wal stond als borstwering houten palissade van
nog onbekende hoogte.

Onder de
binnenzijde van de
wal ligt een dikke
zwarte laag, de
verwoesting van de
nederzetting in 882.
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De locatie van de
vindplaats in het
centrum van
Deventer.

Driedimensionale reconstructie van de ontwikkeling van de
bewoning en verdedigingswerken aan de Smedenstraat
(850-2003), gezien vanaf de
Sijzenbaan, kijkend naar het
zuidwesten. Afbeelding in
juiste verhoudingen. © Beex

In de tweede fase, vermoedelijk de laat 11 de - en vroeg 12 de eeuw, werd de wal aan de buitenzijde 9 m opgedikt
en flink opgehoogd. De lagen van deze opdikking bestonden uit zand. Aan de buitenzijde van de wal werd als
laatste een 70 cm dik pakket vette rivierklei aangebracht. Dit voorkwam dat de wal wegspoelde. Ook had dit
tot gevolg dat eventuele aanvallers over een 45 o steile en gladde kleiheuvel, waarschijnlijk bedekt met een
dunne laag gras, omhoog moesten zien te komen. Uit dit kleipakket kwamen scherven van voor deze periode
kenmerkend beschilderd 'Pingsdorf' aardewerk. Een opdikking aan de binnenzijde is niet waargenomen. De
hoogte van de wal kon worden gereconstrueerd tot ongeveer 7,5 m. Aan de binnenzijde van de wal werden in
een laag puin die verband houdt met de constructie van derde fase
van de wal, complete tufstenen, brokken tufsteenpuin, smeedslakken
en ijzeroer aangetroffen. Hierbij werden grote brokken witte specie
gevonden. Deze vondsten kunnen erop duiden dat bovenop de wal
een muur van tufsteen en allerlei andere soorten hard materiaal heeft
gestaan.
In de derde fase, vermoedelijk in het midden van de 13 de eeuw vanaf
ongeveer 1230, werd aan de stadszijde van de wal afgegraven en in de
wal een stevige, hoge bakstenen stadsmuur geplaatst. Hiervan zijn
geen resten teruggevonden. Op basis van andere locaties in de stad,
is een dergelijke constructie waarschijnlijk. Deze binnenste stadmuur
bezat vanaf maaiveld korte spitsbogen, die de weergang droegen.
Boven de top van de stadswal stak de muur meer dan 4 m uit. Het
hoogteverschil tussen bovenkant muur en oorspronkelijk maaiveld
bedroeg zo ongeveer 12 m. De latere tweede, buitenste stadsmuur, was een stuk lager. Strategisch bood dit het
voordeel dat vanaf de binnenste muur over de buitenste muur heen kon worden geschoten. Tegen de ongeveer
2,5 m brede spaarbogen werden aan de Smedenstraat later huisjes gebouwd. Twee spaarbogen was de breedte
van een huisperceel. Het perceel aan de Smedenstraat was vermoedelijk vier spaarbogen breed.

DE STADSWAL EN RINGWAL
Nadat de toren was onderzocht volgde in september 2003 het onderzoek van het terrein tussen de toren en
de Smedenstraat. Het deel aan de straat bestond uit twee langgerekte huispercelen waarvan de één een grote
2 m diepe kelder kende en de ander alleen een kleine ondiepe kelder. Met het oog op de krappe tijd en de maximale hoeveelheid informatie die uit de opgraving moest komen, werd besloten de zijde van de diepe kelder
schuin aflopend te verdiepen. De hoop was om een dwarsprofiel door de oudste stadsomwalling te kunnen zetten. Al na de eerste dag bleek dat veel meer van een middeleeuwse aarden wal aanwezig was dan voorstelbaar
was gehouden. Al op het niveau van de huidige straat diende de eerste schuin aflopende lagen van de wal zich
aan. Voorzichtig werd verder gegraven. Na enkele dagen bleek dat een haast volledig lichaam van de aarden wal
was doorsneden. De lengte hiervan bedroeg nog 23 m, qua hoogte was nog 3,5 m in tact. Het aardlichaam
bestond voor het overgrote deel uit opgeworpen zand. Dit rivierzand was voor de wal weggegraven.
Aan de landzijde liepen vele
dikke zandpakketten omhoog,
aan de stadszijde, de kant van
de Smedenstraat, liepen de
pakketten weer af. Binnen de
tientallen dikke en dunne lagen die werden aangetroffen,
konden drie duidelijke fases
worden onderscheiden.

Een tufsteen uit de tweede
fase van de wal, lengte 41 cm.

De eerste aarden wal
opgeworpen kort na
882. Op de 4,5 m hoge
wal staat een palissade.

De Smedenstraat in 2003,
over wal en grachten zijn
woonhuizen en winkels
gebouwd, bij onderzoek
komen de oude resten
weer tevoorschijn.
Tussen 1300 en 1340
wordt vóór de wal de
tweede stadsmuur met
waltoren gebouwd. De
gracht wordt verlegd en
verbreed. De muren
worden rond 1600
gesloopt.

De derde fase van de
aarden wal, rond 1230.
De tufsteen muur is
verdwenen en maakt
plaats voor een hoge
baksteen muur. Aan de
Smedenstraat worden
huizen tegen de muur
aan gebouwd.

De tweede fase van de
aarden wal, rond 1100.
De wal is nu 7,5 m
hoog, 23 m breed en
heeft mogelijk een muur
van tufsteen.

882 n. Chr.....verschroeide aarde, de Vikingen
hebben Deventer platgebrand, de huizen zijn
verwoest.

De handelsnederzetting
Deventer tussen 850 en
882, boerderijen, landbouw en ijzerindustrie.
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ling aangelegd. Daarmee is de binnenstad van
Deventer één van de oudst bestaande en tot op
heden bewaard gebleven stedelijke structuren
in Nederland. De begrenzing van de stad is
gedurende de periode 890-1874 nauwelijks veranderd. De inspanning die de Deventer bevolking toen leverde met de bouw van de wal en
de stadsmuur is succesvol en zeer duurzaam
gebleken.

In de tweede helft van de 9 de eeuw werden de Lage Landen geteisterd
door rondtrekkende Vikingen. Zij hielden strooptochten en plunderden
en brandschatten alles wat op hun weg kwam. Dorpen, handelsplaatsen
en kerken werden platgebrand, de bevolking werd gedood of vluchtte,
de buit ging mee. Ook Deventer viel in 882 n. Chr. ten prooi aan het
geweld van de 'Nordmanni'. De hele nederzetting, die alleen uit houten
huizen bestond, brandde af. Het was een ramp van zo'n grote omvang
dat deze al kort daarna in de geschiedenisboeken terechtkwam. De
ramp heeft haar sporen in de Deventer bodem achtergelaten. Eerder al
(in 1997) werden resten van afgebrande gebouwen uit deze tijd teruggevonden onder de aarden wal aan het Noordenbergschild.
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Onder de brandlaag
zijn de afdrukken
van de verwoeste
gebouwen in het
zand te zien.
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Het onderzoek van de laatste tien jaar in Zutphen en Deventer heeft aangetoond dat ook in het oosten van
Nederland wallen lagen. De Deventer wal diende niet alleen ter verdediging tegen de Vikingen maar ook ter
bescherming van de handelsplaats Deventer. Tevens werd de bisschop, zijn paleis en zijn kerk (de Lebuïnuskerk)
hiermee beschermd. Deventer
vormde een veilige haven voor
de geestelijkheid uit het westen
van de Lage Landen. De Utrechtse bisschop vluchtte in 895 voor
de Vikingen naar het goed verdedigbare Deventer. Daarnaast
werd in deze tijd het huidige
stratenplan van de binnenstad
binnen de toen ontstane omwal-
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De hypothese dat Deventer al rond 890 een 1,9 km lange verdedigingswal kende is met dit onderzoek bevestigd. De locatie van de wal ligt nu op drie plaatsen vast: de Molenstraat/Stenen Wal, het Noordenbergschild en
de Smedenstraat. Aan de Brink, de Polstraat en de Noordenbergstraat moet deze nog verder worden onderzocht.
De wal is voor Nederland bijzonder. Langs de kust van de Noordzee, bijvoorbeeld in Den Burg (Texel), Oost
Souburg, Burgh op Schouwen en Middelburg (Zeeland) zijn ringwallen uit de periode rond 900 ontdekt. Deze
dienden echter zuiver als militaire versterking en vluchtburg tegen de Vikingen.

Veldarcheologe
Geertje Havers
meet vanaf een
ladder de wal in.
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Bij het onderzoek aan de Smedenstraat bleek dat na het verwijderen
van de onderste lagen van de wal ook hier een soms wel 20 cm dik
zwart pakket houtskool met zand en voorwerpen uit de nederzetting
aanwezig was. Het aardewerk uit deze laag was qua ouderdom gelijk
aan de scherven gevonden in de oudste fase van de wal. Resten van wijnkannen, potten en bekers afkomstig uit
het Duitse Rijnland nabij Keulen, werden in gruzelementen onder de wal in de brandlaag gevonden. Zij vormen
het tastbare overblijfsel van de ramp uit 882. Daarnaast werden ijzerslakken, resten van een ijzeroven, en allerlei (dierlijk?) bot opgegraven. Een ijzeren sleutel en scherven van een Tating wijnkan, een zeldzame soort aardewerk afkomstig uit het Rijnland, zijn de bijzondere voorwerpen uit deze laag. De ouderdom van deze voorwerpen wijst op een grote calamiteit in de tweede helft van de 9 de eeuw, zeer waarschijnlijk de Vikingaanval.
Onder de brandlaag werden resten van houten gebouwen, voorraadkuilen en andere overblijfselen van de
nederzetting gevonden. Daaronder, ongeveer 4 m onder de Smedenstraat, lag het schone zand waarop de vroegste nederzetting rond 850 n. Chr. is gebouwd.
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Het bij de Vikingaanval
gesneuvelde aardewerk.
Links zijn de lokaal
gemaakte kookpotten
te zien, rechts het
geïmporteerde
aardewerk uit het
Rijnland en de Eiffel.

De locatie van de
ringwal om Deventer
(885-900),
geprojecteerd op de
huidige topografische
situatie.

Op de voorgrond ligt de waltoren
van de buitenste stadsmuur (13001340). Daar achter de Smedenstraat
en de Broederenkerk.

In een korte opgraving aan de Smedenstraat 38-44 werden drie belangrijke onderdelen van middeleeuws Deventer opgegraven: een grote waltoren en een stuk stadsmuur uit de 14 de eeuw, vervolgens een 23 m dikke aarden wal uit de 9 de -12 de eeuw en
tenslotte onder de wal een brandlaag die kan worden toegeschreven aan de aanval van
de Vikingen op Deventer in 882 n. Chr.
Nog niet eerder werden in één langgerekte vindplaats deze drie fases van aanval en
verdediging zo compleet opgegraven.
Het onderzoek vond plaats in het oostelijke centrum aan de Smedenstraat nabij de
Broederenkerk. Aanleiding van het onderzoek was de nieuwbouw van de firma MODA
die hier een herenkledingzaak laat bouwen. Omdat de bouwlocatie op de plaats van
de stadsmuur en vermoedelijke stadswal ligt, werd het terrein geheel onderzocht.
Tussen Op de Keizer en de Smedenstraat is een opgravingsput van 32 m lang en 8 m
breed aangelegd met een gemiddelde diepte van 4 m onder de Smedenstraat. Dit bleek
voldoende om alle interessante archeologische resten te onderzoeken voordat de
bouw van de kelder van de winkel werkelijk begon.

