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Voor het bepalen van de ontwikkeling van de vestingwerken van de stad Gorin
chem zijn enige tekeningen en rekeningen uit de zestiende eeuw belangrijk. Twee 
kaarten hiervan geven een beeld van de situatie vóór het uitbreken van de 80-jarige 
oorlog. De laatstgenoemde kaarten geven de stad weer in de eindfase van de ont
wikkeling die in de late middeleeuwen is ingezet. Het zijn plattegronden die het
zelfde gebied betreffen, maar die met verschillend oogmerk met een tijdsverschil 
van ongeveer tien jaar zijn gemaakt. De kaart van Pieter Sluyter uit 1553 en van 
Jacob van Deventer uit omstreeks 1560. 

De eerste betreft een opmeting van de landen van de Graaf van Holland in het 
Wijdschild ten oosten van de stad. Hierdoor komt de grens van Holland en Gelre 
die door dat gebied loopt op de kaart voor. Mogelijkerwijs was het territoor van 
Gelre verboden terrein voor de landmeter. 
Aangenomen kan worden dat de landmeter in staat was de opgemeten landerijen 
behoorlijk naar proportie en vorm op te meten en uit te werken. Derhalve kan er 
van uitgegaan worden dat het kaartbeeld voor wat betreft de opgemeten landerijen 
de werkelijkheid zeer goed benadert. Hij heeft er echter een mooie afbeelding van 
willen maken door ook de aanpalende gebieden weer te geven om de context van 
het opgemetene aan te geven. Deze toegift zal niet in de opdracht hebben gezeten 
en bijaldien kan men er van uitgaan dat Sluyters de topografie wel naar waarheid 
heeft willen weergeven, maar dat hij aan de opmeting ervan zo weinig mogelijk 
inspanning ten koste heeft willen leggen. En mogelijk mocht hij het Gelderse ge
deelte niet eens betreden. Dit heeft tot consequentie dat de randgegevens op de 
kaart interpreterend gelezen moeten worden, waarbij de "betrouwbaarheid" steeds 
minder wordt naarmate de objecten verder van het object van de feitelijke opdracht 
verwijderd liggen. 

De tweede betreft een opmeting van de stad in zijn militaire hoedanigheid. Daarbij 
behoorde een exacte opmeting van het straten- en grachtenpatroon van de stad zelf 
en van de vestingwerken. De omgeving was van belang om een indruk te krijgen op 
welke manier de vesting benaderd kon worden. Daarbij was de hoogteligging van 
de grond van belang. Voorts de wegen en waterwegen voor zover van belang voor 
troepentransporten en in het buitengebied de aanwezige bebouwing. Voor de oor
logstactiek was het van eminent belang dat een beeld gegeven werd van de water
beheersing van het gebied. Bij de wegen werd onderscheid gemaakt tussen "Heer
wegen" en "Landwegen". De eerstgenoemde soort wegen was goed begaanbaar en 
zullen wel enigszins verheven hebben gelegen met duidelijke begrenzingen. De 
landwegen waren meer uitgesleten paden op maaiveldhoogte die alleen in droge 
tijden goed begaanbaar waren. Op de kaarten komen de laatste alleen met stippel
lijnen voor. De kleine waterlopen waren vooral van belang om aan te geven waar 
deze de heer- en landwegen kruisten; hoe ze verder lagen was minder interessant en 
bijgevolg komen dergelijke watertjes voor als onbestemd teniet lopend in het veld. 
Een belangrijk militair aspect is het in het veld herkennen van de stad zonder daarin 
afhankelijk te zijn van de locale bevolking. Jacob van Deventer heeft getracht op de 
plattegrond de bouwstenen weer te geven waarmee men van alle kanten van de stad 
het profiel kon opbouwen. Dit deed hij door de bijzondere gebouwen die ver boven 
de burgerbebouwing uitstaken in vogelvlucht te tekenen, waarin zelfs architectoni
sche kenmerken werden verwerkt. Dit waren in de regel de kerkgebouwen en ka-
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pellen van de stad en kloosters en verder de grote stenen huizen van de aanzienlijke 
heren ter plaatse. Voorts werd steevast de plaats van het raadhuis aangegeven, on
geacht of dat gebouw wel of niet boven de daken van de omringende bebouwing 
uitstak. Tot de architectonische kenmerken die weergegeven werden behoorde stee
vast de plaats van de torens voor de desbetreffende gebouwen. Vaak wordt bij de 
parochiekerk ook een geleding in toren en kerkzaal gegeven. 
Voor Jacob van Deventer was de omgeving dus gedeeltelijk bijzaak, vooral voor 
wat betreft de aankleding ervan. Hij heeft weldegelijk getracht de omgeving beant
woordend aan de werkelijkheid in schaal te brengen. En ook hij was een bekwaam 
landmeter aan wie dat met de toenmalige hulpmiddelen toevertrouwd was. Overi
gens had hij een vrijgeleide voor het gehele land, zodat hij ook toegang had tot het 
Gelderse gebied. 

Beide opdrachten waren afkomstig van de hoge overheid; Pieter Sluyter werkte 
voor het Graafschap Holland en Jacob van Deventer werkte rechtstreeks onder ge
zag van de Koning van Spanje als Heer der Nederlanden. Derhalve werd van beiden 
werk verwacht dat een papieren neerslag was van de werkelijkheid. 

Om de twee kaarten op hun merites te toetsen heb ik ten behoeve van dit rapport het 
kadastraal minuutplan van de binnenstad van Gorinchem uit 1832 gecompleteerd 
met de naaste omgeving op basis van de bijbehorende kaartbladen en het stringent 
doorgevoerde rasternet van 250 meter over de gehele kadastrale gemeente Gorin
chem. Voor dit rapport heb ik deze kaart geabstraheerd tot op de wegen- en water
structuur. Daaroverheen staat het raster getekend, uitgeprint op de schaal 1 :5000. 
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Ajb. 1, Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer over het kadastraal minuut-
plan. 
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Vervolgens heb ik de kaart van Jacob van Deventer voor wat betreft de stad met 
naaste omgeving zo goed en zo kwaad als dat ging op dezelfde schaal gebracht. 
Hierbij ben ik uitgegaan van twee referentiepunten en wel de aansluitingen van (A) 
de Haarstraat op de Arkelstraat en (B) de Krabsteeg op de Molenstraat. Twee wille
keurige punten die ver genoeg van elkaar af liggen om meetfouten te elimineren. 

In deze afbeelding geven de gekleurde elementen de situatie uit 1832 weer. In zwart 
ligt daar de situatie van 156Q~ verheen. Het resultaat ziet er vertrouwenwekkend 
uit, maar is toch niet geheel bevredigend. De bovenstad lijkt aan de noordkant niet 
geheel te kloppen en ook de noord-zuid lopende straten in de benedenstad komen 
niet goed met elkaar overeen. Hetzelfde kan gezegd worden van de Westwagen
straat. Bij een geringe verdraaiing is het mogelijk het stratenpatroon in de noord
westhoek van ~e stad goed overeen te krijgen, enigszins uitgaande van de richting 
Cansepoort (C) -Burchtpoort (D). Het blijkt dat dan echter de dwarsstraten in het 
zuidelijke gedeelte van de benedenstad niet met elkaar corresponderen en dat de 
afwijking van de bovenstad groter is geworden. 
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Afb. 2, Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer over het kadastraal minuut
plan. 
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In die zin lijkt het er op dat Jacob van Deventer in de kaart twee meetfouten heeft 
zitten. Eén ervan langs de westkant van het kerkhof (E) en de andere langs de Ko
renbrugstraat (F). De fouten zijn mogelijk ontstaan bij het uitwerken in het onjuist 
interpreteren van de meetpunten in de kladgegevens. 
In de bovenstad blijken de twee situaties overigens goed met elkaar te corresponde
ren. Legt men de twee kaarten daar over elkaar heen dan blijkt dan dat het eind van 
de Westwagenstraat (C) ook keurig op zijn plaats terechtkomt. 
Uitgaande van deze overwegingen heb ik de kaart van Jacob van Deventer op de 
plaatsen E en F gemuteerd. Hierbij ben ik er van uitgegaan dat Jacob van Deventer 
de afstanden tussen de verschillende zijstraten langs de Arkelstraat en Molenstraat 
wel goed heeft weergegeven. 

Ajb. 3, Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer over het kadastraal minuut
plan. 
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Ajb 4, Gorinchem, de verschaalde en gemuteerde kaart van Jacob van Deventer 
over het kadastraal minuutplan van 1832 gelegd. 
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Afb. 5, Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer over de topografische kaart 
v an 1850 

Voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de schaalvastheid van de omgeving 
van de stad ben ik uitgegaan van het kaartblad Gorkum van Jacob van Deventer 
zoals dat door Martinus Nijhoff is gepubliceerd. Dit is de minuut van de kaartenset 
uit 1560. Ik heb deze kaart gelegd over de topografische kaart uit omstreeks 1850 
(nettekening voor de TMK). 

In eerste instantie ben ik voor de verschaling uitgegaan van het stratenpatroon van 
de binnenstad dat op beide kaarten voorkomt. Hierbij heb ik opnieuw de punten A 
en B als referentiepunten genomen, zonder de plattegrond te muteren. In de omge
ving zijn de overeenkomende topografische elementen goed herkenbaar, maar ze 
blijken bij Jacob van Deventer allemaal iets te dicht bij de stad te liggen, terwijl er 
bovendien een zekere hoekverdraaiing herkenbaar is ten opzichte van de richting 
van de stad. 



Afb. 6, Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer over de topografische kaart 
van 1850 

Probeert men de corresponderende elementen over elkaar heen te leggen, althans 
wat richting betreft, dan blijkt dat de stad bij Jacob van Deventer niet helemaal op 
zijn goede plaats ligt ten opzichte van die elementen. 
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Afb. 7, Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer over de topografische kaart 
van 1850 

Vervolgens ben ik voor de verschralingfactor uitgegaan van twee op beide kaarten 
herkenbare elementen aan de oost en west rand van de tekeningen, gemerkt G en H, 
waarvan de lengte volgens de topografische kaart circa 1950 meter bedraagt. Op die 
schaal lijkt de kaart van Jacob van Deventer voor wat betreft het landschap goed 
overeen te komen met de situatie uit 1850. Aan het rivierfront lijkt de stad zelfs op 
zijn goede plaats te liggen. Aan de noordkant is een hoekverdraaiing naar het oos
ten waarneembaar. Dat de stad iets groter uitvalt is op de gehanteerde schaal enigs
zins merkbaar. 
Aan de noordwestkant klopt het dan echter nog niet. 
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Ajb. 8, Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer over de topografische kaart 
van 1850 

Het is mogelijk door middel van een hoekverdraaiing de zaak daar en bij H wel 
kloppend te krijgen, maar dan verslechtert de overeenstemming tussen de twee 
kaarten ter plaatse van de stad en het gebied ten westen daarvan. 
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Afb. 9, Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer over de topografische kaart 
van 1850 

Het is opmerkelijk dat in alle gevallen ten noorden van Laag Dalem de situaties op 
de twee kaarten niet goed passen. Er is steeds sprake van een hoekverdraaiing. Eli
mineert men deze dan blijkt dat Jacob van Deventer de toestand daar wel goed heeft 
opgemeten en uitgetekend. 



De kaart van 1553 is door de gedetailleerdheid waarmee de omgeving staat afge
beeld zeer boeiend om naar te kijken. 
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Ajb 10, Gorinchem, de geschematiseerde kaart van P. Sluyter uit 1553 

Het centrale thema van de opdracht komt duidelijk naar voren in de met letters ge
markeerde stukken grond die kennelijk opgemeten zijn. Duidelijk is te zien hoe de 
Tielerwaard op de Linge en de Merwede uitwatert en hoe Gorinchem daarmee ver
bonden is. Ook is goed af te lezen hoe het Wijdschild rivierwaards aangegroeid en 
opgeslikt is Voorts staan de wegen van Gorinchem naar Laag Dalem, Hoog Dalem 
en het veer naar Woudrichem aangegeven Over alle waterlopen staan de voorko
mende bruggen getekend. Als belangrijke bouwwerken staan de molens aangege
ven Langs de hoofdafwatering van de Tielerwaard (elders de Kille van Dalem ge
noemd) staat een steenbakkerij getekend, hoewel de vorm van de ovens meer op 
een kalkbranderij wijzen. En last but not least staan diverse galgen getekend om aan 
te geven dat op dit punt drie verschillende hoge jurisdicties aan elkaar grensden. 
Voorts is een grote plaats ingeruimd voor de weergave van de stad Gorinchem, 
waarbij getracht is de vestingwerken in beeld te brengen. Het kasteel staat buiten 
proporties groot in vogelvlucht gedetailleerd weergegeven. Het is opmerkelijk dat 
op deze kaart de Burchpoort overhoeks in de stadsmuur staat afgebeeld. Voor die 
poort staat een halfcirkelvormige muur getekend, gericht naar het noorden. Moge
lijk is dit een half rondeel. Aan de zuidkant van de bovenstad staat buiten de muur 
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een scheepstimmerwerf aangegeven. Naast de haven staat een stadspoort getekend 
die toegang geeft tot deze werf. Op de andere hoek staat een ronde muurtoren, be
kend als de Robbertstoren. De bovenstad komt nog redelijk in verhouding tot de 
werkelijkheid voor. De vorm van de benedenstad is vooral aan de noordkant buiten 
de werkelijkheid. Mogelijk ten gevolge van het feit dat de tekenaar zich bij de uit
werking vergist heeft door de twee Arkelpoorten op de kladaantekeningen als één 
poort te interpreteren met twee torens. 
Van belang is tevens dat niet alleen de Merwede op de kaart als stoffering voor
komt, maar ook de daaraan gelegen vestingen Woudrichem en Loevestein. 
De tekenaar heeft zelfs nog aandacht geschonken aan de situatie ten westen buiten 
de stad. Hierop komt onder anderen de kruising voor van de Schotdeurender vliet 
en de afwateringsvaart van Gorkum naar het westen. Op de rand komt nog net de 
kapel van het leprooshuis voor. Direct aan de stadsgracht staan een molen en een 
bijzonder huis weergegeven. 

Ook deze kaart heb ik getracht te verschalen naar de topografische kaart van 1850. 
Hierbij ben ik uitgegaan van de weergegeven landerijen langs de Linge en de posi
tie van die rivier. Voorts was van belang dat op de kaart een schaalstok in Rijnland
se roeden staat weergegeven zodat de kaart ook in zich zelf op een metrieke maat 
kan worden gezet. In de navolgende afbeelding is op die wijze de kaart van 1850 in 
zwart over de kaart van 1553 gelegd. Het blijkt dat er in het landschap van 1850 
nog perceelsscheidingen te herleiden zijn tot op de oude kaart Op deze afbeelding is 
een rasternet van 500 meter weergegeven. 

Ajb. 11 , Gorinchem, de kaart van P. Sluyter onder de topografische kaart van 1850. 



Helaas komen op de afbeelding de groen gekleurde weilanden erg donker over op 
de zwart-wit afdruk, waardoor de waterlopen enigszins wegvallen door te weinig 
contrast. De afbeelding moet derhalve gelezen worden in samenhang met de vorige. 

Opmerkelijk is het grote verschil tussen de twee weergegeven situaties op Gelders 
grondgebied. Veel topografische onderdelen zijn wel herkenbaar, maar komen op 
de oude kaart vertekend over. 
1) Als eerste de veel te korte afstanden tussen Gorinchem enerzijds en Woudrichem 
en Loevestein anderzijds. Het is mogelijk dat hij de twee plaatsen vanuit een hoog 
punt in Gorinchem in gezicht heeft en met de J acobsstaf de afstand heeft bepaald. 
Gelet op de richting waarin de plaatsen verschoven zijn kan men denken aan de 
grote toren, maar het zou ook een hoog punt op één van de waarden kunnen zijn . 
Door deze verkorting zullen ook de dijk en de rivier voorbij Dalem in het verkort 
zijn weergegeven en wel zodanig dat het veer naar Woudrichem weer goed kwam 
te liggen ten opzichte van laatstgenoemde stad. 
Dit betekent dat men op de kaart van 1553 de rechter onderhoek sterk naar het 
oosten uitgerekt moet interpreteren. 
De uitwatering van de Tielerwaard is op beide kaarten op ongeveer dezelfde plaats 
terechtgekomen met de ten noorden daarvan gelegen dijk. 
2) Als tweede valt de vertekening van de bocht in de dijk op waar Laag Dalem ligt. 
Sluyter geeft de bocht veel te ruim weer. 
3) Als derde stelt Sluyter ons voor een raadsel ten aanzien van het beloop van de 
dijk van de Tielerwaard ten zuiden van de uitwatering van die polder. Hij maakt 
hier een knik naar het oosten, die nog groter wordt als men de tekening uitgerekt 
denkt. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 heeft de dijk wel het beloop 
van 1850. Let men op het landwegenpatroon van de kaarten van 1553 en 1560 dan 
is de weg van Gorinchem naar het veer naar Woudrichem op beide kaarten herken
baar. Op de kaart van 1553 komt echter ook een landweg naar Dalem voor, die op 
de genoemde rivierdijk aanloopt. Deze ontbreekt op de kaart van 1560. Gaat men er 
van uit dat beide kaartmakers gelijk hebben, dan betekent dit dat tussen 1553 en 
1560 het rechte stuk dijk ten zuiden van de uitwatering tot aan de aansluiting van de 
landweg is vervallen. Mogelijk ten gevolge van een overstroming, waarbij een wiel 
is ontstaan. Vervolgens heeft men langs de andere kant van het wiel een nieuwe 
dijk gelegd, waarbij gebruik is gemaakt van een gedeelte van de genoemde landweg 
die wel op een kade-achtig element zal hebben gelegen. 
4) Als vierde komen er op de kaart van 1553 grote waarden voor in de Merwede 
voor de stad. Deze zullen vanuit het Wijdschild zijn aangegroeid, waardoor de stad 
Langzamerhand voor de scheepvaart onbereikbaar werd. Die waarden hadden geen 
vaste vorm terwijl de zichtbare grootte afhankelijk was van de waterstand in de 
rivier. Uit diverse bronnen blijkt dat men de vormveranderingen van deze zandpla
ten nauwlettend in de gaten hield. Op de kaart van 1850 zijn hiervan nog restanten 
aanwezig. Uit de kaart van 1918 blijkt dat men toen de waarden rigoureus had op
geruimd en dat de nieuwe vorming werd voorkomen daar grote kribben langs de 
oevers 
Kort voor het midden van de 16cte eeuw kreeg de stad toestemming de waarden te 
doorgraven met een nieuwe geul om de stad weer direct bereikbaar te maken voor 
de scheepvaart. Op Gelders grondgebied moest daartoe de waard van de Graaf van 
Hoorne worden doorgraven. Deze wilde hiervoor uiteraard schadeloos gesteld wor-



den. Ook deze waterloop moet men op de tekening naar het oosten uitgerekt den
ken. Op de kaart van 1553 komt de doorgraving voor als Nieuwe Haven. 
Het blijkt dus dat de afwijkingen van de kaart van 1553 ten opzichte van die van 
1850 goed te praten zijn. Daarom is de volgende afwijking opmerkelijk. 
5) De opgemeten landen van 1553 grensden direct aan de stadsgracht van de bo
venstad. Derhalve kan men verwachten dat deze gracht er redelijk betrouwbaar op 
afgebeeld staat. Het is dan opmerkelijk dat op de kaart van 1553 ten noorden van de 
Burchpoort een enkele stadsgracht staat getekend. Uiteraard kan men die situatie 
door de ingrijpende wijzigingen in de loop der tijd ter plaatse niet meer vergelijken 
met die van 1850. Men kan hem echter wel vergelijken met de kaart van Jacob van 
Deventer, die hier een dubbele gracht weergeeft. In de literatuur wordt de dubbele 
gracht van Jacob van Deventer herleid tot de toestemming van Karel V in 1517 om 
de stad tegen de Gelderse benden te beveiligen door het graven van een dubbele 
gracht. In die gedachtegang is het vreemd dat Sluyter die dubbele gracht niet weer
geeft. Wel komen er op de kaart van 1553 ten zuiden van de Burchpoort twee 
grachten voor die direct naast elkaar liggen. Het is echter waarschijnlijk dat deze 
niet als een "dubbele gracht" moeten worden beschouwd. De indruk bestaat dat de 
dubbele gracht van Jacob van Deventer pas na 1553 tot stand is gekomen en wel 
door het vergraven van een gedeelte van het land dat in 1553 opgemeten is. Het 
besluit van 1517 zal dan veel meer betrekking hebben op een toestemming tot om
walling van de oostelijke buitenstad, toen kennelijk reeds dicht bevolkt en derhalve 
een welkome buit voor de Gelderse roofbenden. In die visie moet er in 1517 een 
stadsmuur zijn gebouwd in combinatie met het graven van een enkelvoudige gracht 
die ten zuiden van de Burchpoort vlak langs een bestaande sloot werd gesitueerd. 
Op de kaart van 1553 sluit deze gracht direct aan op de waterloop naar het oosten. 
Op de kaart van 1560 is de binnenste gracht los van die waterloop getekend. Ook 
dit zal een wijziging moeten zijn geweest die plaats gevonden heeft tussen 1553 en 
1560. Het is evenwel niet ondenkbaar dat Sluyter de situatie op dit punt verkeerd 
heeft af getekend. 

Overigens is een dubbele gracht rondom een vesting een veelvuldig voorkomend 
verschijnsel. De bedoeling ervan is een scheiding aan te brengen tussen de militaire 
en civiele waterhuishouding. Voorkomen moest worden dat de vijand in tijd van 
oorlog de waterstand in de militaire gracht kon regelen. In die zin moest de binnen
ste van de dubbele gracht losgekoppeld kunnen worden van de omringende water
huishouding. Het lijkt er evenwel op dat dit in Gorinchem niet het geval was. 



Na het uitbreken van de Binnenlandse Krijg, thans beter bekend als de 80-jarige 
oorlog, werd de noodzaak gevoeld de stad in staat van verdediging te brengen naar 
de nieuwste inzichten. 
Formeel ressorteerde de oorlogvoering toen onder de bevoegdheden van de Staten 
Generaal, met als doel de verdediging van de Republiek te leggen bij de uiterste 
grenzen ervan. Het gewest Holland vertrouwde daar niet geheel op en bracht ook de 
eigen grenzen in staat van paraatheid. Daarbij behoorde de inwerking stelling van 
de Hollandse Waterlinie die toen nog langs de grens met het Sticht liep. Al deze 
werken ressorteerden onder het college van de Staten van Holland en West Vries
land en werden ook uit die kas betaald. Hierbij had de stadhouder als opperbevel
hebber van de strijdkrachten wel invloed. De Staten zaten echter steeds krap bij kas 
en bijgevolg moest de modernisering gefaseerd worden uitgevoerd. In principe ging 
men er van uit dat de Frontiersteden zelf voor hun fortificaties zorg moesten dra
gen, waarbij de Staten van Holland financieel bijsprongen. 
In eerste instantie was de aandacht gericht op het verdrijven van de Spaanse troepen 
van de steden Haarlem, Alkmaar en Leiden. In verband daarmee waren grote stuk
ken van Rijnland, Delfland en Schieland onder water gezet. Om ook Gorinchem 
van de Spaanse troepen te bevrijden namen de Staten op 26 sept 1574 het besluit 
ook de dijken van de Alblasserwaard door te steken. 
Pas na het beleg van Leiden begonnen de Staten actief aandacht te besteden aan de 
modernisering van de grenzen. In eerste instantie richtte men zich op de beveiliging 
van de accessen in de Hollandse (water) linie bij Woerden en Oudewater en iets 
later bij Weesp. Ook ging de aandacht uit naar Geertruidenberg en Loevestein. In 
het begin van 1576 merkt men in de resoluties hiervan de eerste tekenen en uit de 
stadsrekening van de stad blijkt dat men in dat jaar ook echt bezig is met het aan
leggen van een wal aan de Merwedezijde. Deze werken zullen onder supervisie van 
de schout van Gorinchem, Jacob Kemp, tot stand gekomen zijn. Deze genoot een 
grote reputatie vanwege zijn technische kennis op het gebied van de (moderne) for
tificatiën. De daarvoor ingehuurde arbeiders werden toen nog geheel uit de stadsin
komsten betaald. Pas een jaar later werd ook Gorinchem de mogelijkheid gegeven 
voor de werken te kunnen rekenen op Staatssteun. 
In het kader van de oorlogsdreiging werden de buitenbuurten afgebroken. 
Het lijkt er op dat de stad in deze periode begon met het verlagen van de bestaande 
stadsmuren, het er achter opwerpen van grond in de vorm van een stadswal en 
daarop aan de buitenkant aarden borstweringen aan te brengen. Op die manier hield 
men de fortificatie tijdens de modernisering redelijk in stand en kon men met ge
ringe middelen een redelijk resultaat bereiken. Echt modern kan men dat niet noe
men, maar de stad kon waarschijnlijk financieel niet meer bereiken. 
In 1578 blijkt men bezig te zijn bij de Laag Arkelpoort en bij de Cansepoort. De 
bruggen worden gerepareerd en in de Cansepoort wordt een klok opgehangen. Ver
der lijkt men bezig te zijn met de waterhuishouding aan de westzijde binnen de 
stad. 
In het genoemde tijdsbestek eindigt ook de kloosterperiode. De bijbehorende ge
bouwen worden geheel of gedeeltelijk gesloopt (Minderbroedrsklooster, Bagijnhof) 
of krijgen een nieuwe bestemming (Agnietenklooster wordt arsenaal, Bagijnhof 
wordt gasthuis). 
Pas na de Unie van Utrecht in 1579 komt er een duidelijker zicht op de verdeling 
van de oorlogslasten over de Republiek en komt er ook een wat duidelijker beeld in 
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de competenties van de Staten van Holland, de Staten Generaal en de stadhouder. 
De modernisering van de vestingen krijgt daarmee een impuls. 
Voor Gorinchem leidt dit in dat jaar tot een rechtstreekse bemoeienis van de Staten 
van Holland met de technische kant van de fortificatiewerken. De toen reeds in 
hoog aanzien staande Ingenieur Adriaan Anthonis zn. kreeg de opdracht om samen 
met Jacob Kemp een voorstel in te dienen tot modernisering van de stad. Hierbij 
bleef de ingeslagen weg van het hergebruik van de bestaande muur het uitgangs
punt, waarbij op sommige knikken "grote" aarden bolwerken werden uitgebouwd, 
hoewel op sommige knikpunten de bestaande muurtorens gehandhaafd bleven. De 
bolwerken werden tegen de muur aan in de stadsgracht uitgebouwd en daarbij zal 
men het bebouwde gedeelte stadsmuur pas hebben afgebroken na het gereed komen 
van het desbetreffende bolwerk. 
Het bouwen op een (gedempte) gracht was van ouds her een hachelijke onderne
ming. Dat blijkt ook in het onderhavige geval, want de aanbestede bolwerken blij
ken weg te zakken (1581). En dat betekent dat het werk niet wil vlotten (1582) zo
dat opnieuw de hulp van Adriaan Anthonis zn. wordt ingeroepen. Tot overmaat van 
ramp brandt in 1583 het Tolhuis aan de westkant van de Lingehaven af. Niet alles 
mislukt echter, want in dat jaar krijgt een steenhouwer betaald voor het aanbrengen 
van een jaartal in de muur bij de Timmerwerf. (Oostkant Lingehaven). Men kan 
daarbij denken aan een visitekaartje aan de Merwede om aan te geven wanneer de 
vesting daar tot stand gekomen is. Hiertegen pleit echter het feit dat in de literatuur 
sprake is van een "beginnen met de vernieuwing van de vestingwerken van de Ha
ven tot de (huidige) plaats van de Dalempoort". Of moet bij dit laatste gedacht wor
den aan enkel het aanbrengen van de aardwerken? 
Gedurende de genoemde periode is men bezig met het afbreken van het kasteel op 
de zuidwest hoek van de stad. De afkomende steen wordt gebruikt in de nieuw te 
maken vestingwerken. Dat kasteel was voor een groot deel opgetrokken in blauwe 
Belgische arduin, aangevoerd via Luik over de Maas. Het gevolg hiervan was dat 
veel nieuwe fortificatiewerken in blauwe steen werden opgetrokken. De afbraak 
van het kasteel was mede nodig om ter plekke een modern bolwerk te kunnen ma
ken. 
Ondanks alle tegenslagen zette men het werk voort. In 1585 besteedde Jacob Kemp 
de aanleg van een bolwerk aan de oostkant van de stad aan nadat in 1584 opnieuw 
een toezegging van de Staten van Holland was gedaan tot financiële steun. Ondanks 
dat wordt er geklaagd over een trage voortgang der werkzaamheden, waarna op
nieuw met de Staten van Holland wordt onderhandeld over technische en financiële 
support. De afspraak betreft dan de vestingwerken vanaf de Arkelpoort oostom tot 
aan de Blauwe Toren met het ten noorden daarvan staande rondeel. Hieruit kan 
worden afgeleid, dat in de voorafgaande periode het westelijke deel van de stad 
enigszins in orde was en dat het grootste werk nog moest gebeuren. Zelfs het rivier
front was nog niet gereed. 
Het is opmerkelijk dat dan de plannen gemaakt worden door Mr. Adriaan Anthonis 
zn en Thomas Thomas zn. Het lijkt er op dat Jacob Kemp dan niet meer betrokken 
is bij de plannen. Waarschijnlijk is dit laatste een gevolg van het feit dat zijn des
kundigheid elders in den lande benodigd was, zodat hij voor zijn stad geen tijd 
meer had om bij de plannen betrokken te zijn. Hierop wijst ook het feit dat in fe
bruari 1587 de fortificatiemeester Cornelis Maerts zn, die reeds als zodanig in 



Woudrichem werkte, het opzicht over de fortificatiewerken in Gorinchem kreeg 
toegewezen. 
De werkzaamheden lijken daarna wat vlotter te verlopen. Mogelijk is dit een gevolg 
van het feit dat men van de fouten in het verleden heeft geleerd. 
Over de periode 1590 - 1592 is in het gemeentearchief van Gorinchem een reken
boek bewaard gebleven waarin de inkomsten en uitgaven staan vermeld betreffende 
de in die periode verrichte werkzaamheden aan de modernisering van de vesting. 
Veel posten hiervan zijn voorzien van toponiemen. In een bijlage bij dit rapport heb 
ik getracht de desbetreffende posten op de plattegrond van Gorinchem te plaatsen, 
wat in grote lijnen wel gelukt is. Hierin is onder anderen aangetoond hoe de stad 
van Jacob van Deventer een metamorfose onderging naar de situatie zoals die voor
komt op drie kaarten van de stad uit 1592. Het is opmerkelijk dat Jacob Kemp, 
hoewel hij niet meer bij de plannen betrokken was, toch één van die kaarten op zijn 
naam heeft staan. 
Een andere betreft een opmeting van de Grafelijkheidgronden aan de oostkant van 
de stad, opgemaakt in opdracht van de rekenkamer van Holland. Deze kaart zal 
ongetwijfeld vervaardigd zijn om de nieuwe situatie ter plekke vast te leggen en om 
te bepalen hoeveel van de grafelijkheidsgrond bij de stad gekomen was. Uit een 
opmerking op de achterkant ervan blijkt dat enkele van de direct aan de oostgracht 
grenzende kleine stukken grond aan de stad in erfpacht zouden worden uitgegeven. 
Deze meetactiviteit wijst er op dat men de modernisering van de vestingwerken 
toen voltooid achtte . 
Op dit laatste wijst ook het feit dat de stad in 1592 geld uitgaf aan de inrichting van 
de direct aan de oostzijde van de nieuwe vesting grenzende gronden. Deze werden 
vermoedelijk tot bleekvelden bestemd, die door sloten van elkaar gescheiden wer
den. 
Voorts wijst hierop het feit dat in deze campagne aan de oostkant een geheel nieu
we stadspoort werd gebouwd; iets wat men niet zou doen als bekend was dat die 
poort enige jaren later weer overbodig zou zijn. 
Voorts moet in dit verband aangehaald worden dat het Heemraadschap na de over
stroming van 1593 genoodzaakt was de oude Merwededijk ten westen van de stad 
naar binnen toe te verleggen (Inlage genaamd). Dit vergde veel financiële inspan
ning, waarin de Staten van Holland wel bijdroegen . Die Inlaag moest weer aange
sloten worden op de (nieuwe) vestingwerken van Gorinchem. De heemraden zou
den dit natuurlijk niet doen als bekend was geweest dat de stad naar het westen zou 
worden uitgebreid. 
Dit alles betekent dat men in 1593 de modernisering van de vesting ook aan de 
westzijde als voltooid achtte. 
Als laatste wijst hierop het feit dat in de jaren 1593 en 1594 geen activiteiten ten 
aanzien van de vestingwerken worden genoemd. Pas eind 1594 vindt er op instiga
tie van de stadhouder van Holland een inspectie plaats. Daarbij wordt expliciet 
vermeldt dat hiervoor een neutraal ingenieur aangetrokken moest worden. 

Het is derhalve onjuist te stellen dat de kaarten van 1592 aangeven dat de vesting
werken van Gorinchem toen in een overgangsfase verkeerden en dat de kaarten een 
"noodomwalling" weergeven. Die interpretatie is een gevolg van het feit dat wij nu 
weten dat het uitgevoerde project niet aan de eisen van de moderne oorlogvoering 
voldeed en omdat wij nu weten dat er een andere vesting voor in de plaats is geko-
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men. De tijdgenoten van 1592 wisten dat nog niet, hoewel er vermoedelijk op het 
wetenschappelijk niveau toch al wel nieuwe inzichten broeiden 

Het is heel goed mogelijk dat de inspectie van 1594 door een neutraal ingenieur 
voor de stadhouder niet geheel zonder bijbedoeling was. Hij had waarschijnlijk 
iemand op het oog die reeds bekend was met de nog modernere fortificatiemetho
den. Daaruit zou verklaard kunnen worden waarom de afgevaardigden van Gorkum 
in de Staten van Holland voorstellen deden tot algehele modernisering van de stads 
vestingwerken onder mededeling dat de bestaande werken voor een goede verdedi
ging van de stad ontoereikend waren. Bij veel Statenleden zal dit verzoek in het 
verkeerde keelsgat zijn geschoten; men wilde niet onbeleefd zijn en stelde dus een 
commissie van onderzoek in, maar gaf meteen te kennen dat de stad er niet op 
hoefde te rekenen dat de werkzaamheden nog dat jaar zouden mogen worden uitge
voerd. 
De stad Gorinchem bleef echter aanhouden, mogelijk met steun en invloed van de 
stadhouder. Dit leidde in 1596 tot het compromis dat slechts de helft van de ge
plande werken aan de oostkant van de stad mocht worden aangelegd. Hierbij wordt 
expliciet gemeld dat de werken buiten de Burchtpoort en buiten de Cansepoort la
gen. 
Vooraf heeft men in april van dat jaar ter plaatse oculaire inspectie genomen en de 
voorgenomen werken in situ uitgezet. Uit het verslag van dat onderzoek blijkt, dat 
zowel Jacob Kemp als Mr. Adriaan Anthonis zn daarvoor plannen hadden inge
diend. Hieruit blijkt dat de rol van Jacob Kemp in zijn stad nog niet uitgespeeld 
was. Er blijkt ook uit dat die werken door de stadhouder "bevolen" waren. Daarbij 
moet men denken aan "aanbevolen", maar dan wel met een dusdanige verplichting 
dat de Staten van Holland wel zeer zwaarwegende argumenten hadden moeten aan
voeren om het verzoek te weigeren. Uit het verslag blijkt voorts dat niet mr. Adri
aan Anthonis zn. zelf aanwezig was, maar zijn zoon. Overigens was Johannes 
Kemp reeds in juli 1595 overleden bij het beleg van Groenlo en dat betekent dat de 
bedoelingen van de stadhouder reeds van voor die tijd stammen. Het betekent te
vens dat Jacob Kemp in zijn ontwikkeling niet stil had gestaan en weldegelijk ken
nis had genomen van de nieuwe inzichten in de krijgskunde. De geschiedenis meldt 
niet wiens plan nu werkelijk is uitgevoerd. 

Voor de stadhouder was dit halve plan natuurlijk een doom in het oog. En ook al 
had men het "half zijn" zodanig geïnterpreteerd dat bij de uitvoering de volledige 
gracht op halve breedte werd gegraven om met de uitkomende grond de helft van 
de gewenste Kapitale wal te kunnen opwerpen, krijgstechnisch was dat natuurlijk 
niets. En opnieuw drongen de afgevaardigden van Gorinchem bij de Staten aan op 
de voltooiing van het werk. Toen onder de aanvoering van het argument dat arbei
ders en materieel bij het werk waren en dat de uitvoering daarom goedkoper kon 
worden dan als men het werk een tijd stil legde. Ook die actie had het gewenste 
succes, waarna in 1597 de aanbesteding van de borstweringen op de wallen volgde. 
Geheel in deze lijn drongen de afgevaardigden in januari 1598 aan op de aanleg van 
de moderne vestingwerken buiten de Cansepoort, wat ook werd toegestaan. 
Dit laatste zeer tot verdriet van de Watergraaf en Waterheemraden van de Neder
waard omdat daarmee een stuk net klaar gekomen Inlaag dijk zou worden vergra
ven en zij opnieuw voor de kosten van een nieuwe aansluiting kwamen te staan, 



zodat de subsidie die ze van de Staten hadden gekregen voor hen zinloos was ge
weest.. 
In 1599 zal de aanbesteding van het aanbrengen van de borstweringen plaats ge
vonden hebben, waarna in 1600 de laatste aanvullende werken werden uitgevoerd. 
In 1601 werd uiteindelijk een regeling getroffen ten aanzien van de lozing van het 
water van de stadsgracht. Een technische regeling werd overigens niet getroffen, de 
Staten van Holland kochten de problematiek af met een bedrag van 2000 gulden. 
Eventueel kan men nog de werken van 1602 en 1604 tot de afronding van het twee
de moderniseringsproces rekenen. 
Kort daarop is er in 1607 sprake van het uitdiepen van de grachten te Gorinchem. 
Hierover kan men twisten of dit de kroon op het werk is, dan wel dat zich hier het 
eerste mankement van de nieuwe vesting openbaarde. 
Uit het verslag van 31 mei 1598 kan worden opgemaakt dat de oostelijke stads
gracht van de Linge was afgescheiden door kleyne steene Beerkens. De hoogtes 
daarvan zullen zodanig geweest zijn dat de oostelijke stadsgracht een verzekerde 
minimale waterhoogte zou hebben. 

Een analoog voorbeeld van de twee verschillende manieren van fortificeren treft 
men aan in Deventer waarvoor Mr. Adriaan Anthonis zn met een tijdsverschil van 5 
jaar ontwerpen voor het aanleggen van nieuwe vestingwerken tekende die ook de 
twee opeenvolgende metamorfoses weergeeft. (1992110501, blz 42 en 43). Overi
gens blijkt uit de tekst niet of beide ontwerpen ook werkelijk zijn uitgevoerd. 

Blijft de vraag waarom de zoon van de superintendant in 1596 bij het uitzetten van 
de plannen aanwezig was en niet de superintendant zelf. Was dat alleen maar om 
zijn vader te ontlasten, of was dat een gevolg van het feit dat hij die moderne plan
nen ontwikkeld had? 

De door deze modernisering plaats hebbende metamorfose van de stad komt goed 
tot uiting in de kaarten van 1600 en 1612. In het algemeen gedeelte zijn ten aanzien 
van deze kaarten reeds enige opmerkingen gemaakt. Het is heel goed denkbaar dat 
de kaart van 1600 terug gaat op een tekening die behoord heeft bij het proces van 
de tweede modernisering, zonder dat de uiteindelijke tekening naar de situatie van 
1600 was bijgewerkt. Daaruit zou dan het voorkomen van de halvemaan aan het 
uiteinde van de Beer voor de Hoog Arkelpoort verklaard kunnen worden, evenals 
het bouwblok ten noordoosten van de nieuw gegraven haven, als zijnde niet uitge
voerde, dan wel gewijzigde voornemens. In het museum van Gorinchem is een gra
vure aanwezig met een prospect van de stad welke prent kennelijk bij de bedoelde 
plattegrond behoort, met als bedoeling beide in één lijst te combineren als wandver
s1enng. 
Overigens blijkt dat de bedoelde halve maan, in de stukken "ravelijn" genoemd, pas 
in 1596 is aangelegd, op slechte grond, zodat het sterk verzakte. De stadhouder 
vond dit element evenwel te klein en wenste het verbonden te zien met de kapitale 
wal. 

Een belangrijk aspect van de tweede modernisering is het feit dat de nieuw opge
worpen wallen en bolwerken geheel in aardewerken werd uitgevoerd. Nergens 
komt men een zweem tegen van het aanbrengen van bekledingsmuren. In dit ver-
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band is het van belang dat in de beoordeling van een memorie op 24 mei 1597 
sprake is van het aanbrengen van een FosseBree buyten op de voet van de wal
le .... of anders den voet verhoog en ..... . tegns de fortse van het water alst seer hoogh 
is. Op 30 mei daaraanvolgend werden de werken aanbesteed, waaronder 
midtsgaders beneden op 't Berm van deselve wallen een cade te doen maken van 6 
voeten hoogh, contrescharpsgewijs afioopende, daermede den aenslagh bij tijden 
van 't opwater sa! mogehen belet worden de voorsz. wallen niet te beschadigen. Al 
deze uitspraken wijzen er op dat bij de eerste aanleg van de tweede modernisering 
geen stenen bekledingsmuren zijn toegepast, aangezien dat nu juist het hoofddoel 
van de stenen bekledingsmuren was. 
Hiertegen pleit overigens dat verder in de archieven uit later tijd nergens sprake is 
van het aanbrengen van deze muren. Evenwel blijken ze aan de oostkant in 1698 
reeds te bestaan wat opgemaakt kan worden uit de term De meurwercken jegens het 
Wijtschilt. 

Op basis van het voorgaande kan de conclusie getrokken worden dat Gorinchem 
één van de eerste, zo niet de eerste vesting op Nederlands grondgebied is geweest 
die volgens het patroon van de regelmatig aangelegde bastions is versterkt en dat 
daarmee de plattegrond van de stad de bij dat systeem behorende stervorm heeft 
gekregen. 
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Desalniettemin, ook al heeft de daaraan vooraf gaande vesting slechts twee jaar ge
functioneerd, de vestingwerken van 1592 hebben weldegelijk hun invloed laten 
gelden op de plattegrond van de stad. Een markant voorbeeld daarvan is de situatie 
in de Westwagenstraat ter plaatse van de Cansepoort. 
In de periode van de stadsmuur stond die poort in de muur in het verlengde van de 
straat met een brug over de gracht, ook in het verlengde van die straat en uitkomend 
op de zuidelijke kade langs de Schelluinense Vliet.. De poort moest zich als ge
bouw zelf verdedigen, waarbij de aanvallende partij recht voor het gebouw in aan
tocht zichtbaar was. 

Gorinchem, Cansepoortbastion in 1592 volgens de kaart van Kemp. 
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Gorinchem, Cansepoortbastion van 1592 onder een zelfde gedeelte van de kaart uit 
1698. 



In de eerste moderniseringsfase stapte men van dat systeem af. In het verlengde van 
de weg werd een bastion aangelegd, waarbij de punt primair een plek van verdedi
ging was, waarbij het buitengebied niet alleen frontaal, maar in verschillende rich
tingen kon worden bestreken. Met inbegrip van de gracht en de berm voor de aan
grenzende wallen. De doorgang door de wal werd in de flank van het bastion ge
legd. Hierdoor verviel de oude poort en moest er enige meters verderop een nieuwe 
worden gebouwd. Bovendien bracht dit systeem met zich mee dat de route (en dus 
de straat) binnen de stad een haakse bocht naar de poort maakte. Buiten de poort 
maakte de route opnieuw een haakse bocht om op de brug over de gracht aan te 
kunnen sluiten. Direct buiten de poort liep de straat dus langs de wal van het basti
on, waardoor dat gebied over een grote lengte flanksgewijs kon worden verdedigd. 
In de weg ontstond dus een bajonet ter plaatse van de (nieuwe) poort. In het onder
havige geval werd ook aan de zuidkant van het buitengbied voor de poort een basti
on aangelegd met een relatief lange flank, zodat de westelijke entree van de stad 
goed verdedigbaar was. 
Na de aanleg van de omwalling van 1600 zijn de oude werken al spoedig opge
ruimd ten behoeve van de civiele uitbreiding van de stad. Het water ruimde men 
niet direct op en als zodanig is het Cansepoortbastion van 1592 in de huidige stads
plattegrond nog steeds herkenbaar in een versteende situatie. Overigens is de relatie 
hiervan met de Melkheul nog steeds functioneel. Weliswaar is toen de bajonet ook 
weer in de route recht getrokken, maar hij heeft zijn sporen toch wel nagelaten. Het 
is evident dat bij het opruimen van het bastion de route over het buitengebied voor 
de vervallen poort bepalend is geweest voor de verdere uitleg van de stad en daar
mee verkreeg de Westwagenstraat een gebogen verloop. De Melkheul raakte daar
mee op een secundaire positie in de stad. 
Duidelijk is te zien hoe de stadsgracht van 1592 zijn sporen heeft nagelaten in het 
waterbeheersingssysteem van de westkant van de stad binnen de omwalling van 
1600. 
Uit de in 1592 ontstane bajonet in het verloop van de hoofdroute naar het westen is 
de opmerkelijke bocht in de noordelijke bebouwingsgrens van de Westwagenstraat 
tegenover de Hazewindhondenstraat verklaarbaar 
Ook het plein tussen de Westwagenstraat en het Melkpad, Melkstraat en Warmoes
straat ligt er niet voor niets; men bouwde geen chique huizen op een gedempte 
gracht; dat was vragen om ellende. 



Ten noorden van dit kaartgedeelte is heel fraai waarneembaar hoe de oude stads
muur in de omwalling van 1592 was opgenomen. 

. I , 
Gorinchem, Bagijnenwal in 1592, volgens de kaart van Kemp, met de oude Bagij
nentoren. 
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Gorinchem, Bagijnenwal in 1592, volgens een anonieme kaart, met daarop de oude 
Bagijnentoren en de tijdens de aanleg van de nieuwe omwalling gebouwde molen. 
Duidelijk valt te zien dat achter de muur een aarden wal was aangelegd 
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Ten zuiden van de Cansepoort was de grond moerassig en kon men kennelijk op 
eenvoudige wijze beslag leggen op de grond buiten de oude stadsgracht van de 
stadsmuur. Hier was het daardoor mogelijk een geheel nieuw verdedigingswerk aan 
te leggen, ingericht volgens de nieuwe inzichten van oorlogstactiek. In dit gedeelte 
is een duidelijke symmetrie in de aanleg merkbaar, bestaande uit twee bastions met 
een courtine. Op deze plek is de stad in 1592 uitgelegd met de bedoeling de inge
sloten grond voor stadsuitbreiding geschikt te maken. De muur werd af gebroken, 
maar de stadsgracht bleef bestaan en werd heel prozaïsch Nieuwe Gracht genoemd 
en de daaraan liggende straat Nieuwe Straat. 
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Gorinchem, Nieuwe Gracht in 1592, volgens de kaart van Kemp. 

Het is opmerkelijk dat het nieuwe vestingwerk opgetrokken werd op basis van een 
bakstenen muur met daarboven uitstekend een aarden wal en borstwering. De 
nieuwe werken sloten dus in opzet aan op de modernisering ten noorden van de 
Can se poort 
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Gorinchem, Nieuwe Gracht in 1698. 

Op de laatste afbeelding is duidelijk het verschil waarneembaar tussen de bastion
vormen van de twee opeenvolgende moderniseringsfasen. 



Het zuidwestelijke gedeelte van de stad werd sedert de tijd dat de stad onder Hol
lands bestuur stond gedomineerd door het kasteel van de Graven van Holland. Het 
stond formeel buiten de stad, maar leunde er ook weer direct tegenaan, enkel door 
een gracht van elkaar gescheiden. Deze opzet was van belang voor de bewoners van 
het kasteel om zich in voorkomend geval tegen de inwoners van de stad te kunnen 
verweren. In het begin van de 80-jarige oorlog bleek dat systeem niet afdoende te 
werken. Het werd overrompeld en afgebroken. Bij de modernisering van de vesting 
werd het kasteelterrein definitief bij de stad getrokken en omgevormd tot een basti
on. Het blijkt echter dat in eerste instantie de buitenomtrek van het kasteel in de 
modernisering werd opgenomen. 

I 

Gorinchem, het Kasteelbastion in 1592 volgens de kaart van Kemp 

Op deze en de volgende afbeeldingen is de westkant van het voormalige kasteel 
nog goed herkenbaar in overeenstemming met de kaart van 1560. De Blauwe Toren 
op de punt en ten noorden daarvan een rondeel. Op de afbeeldingen verschillen de 
doorsneden van de Blauwe Toren in maat, maar niet zo veel en de maat stemt qua 
orde van grootte overeen met de kaart van 1560. Het valt op dat op één van de vol
gende afbeeldingen ten oosten van de Blauwe Toren nog een ronde toren staat aan
gegeven buiten het bastion in de huidige Duivelsgracht. Die toren komt op de kaart 
van Jacob van Deventer ook voor. 
Uit het rekenboek van 1590-1592 kan worden opgemaakt dat de aansluiting van het 
zuidelijke bastion van de Nieuwe Stad op het noordelijke rondeel als een kazemat 
wordt aangeduid. 
Rondeel en Blauwe Toren zullen tot op de gewenste muurhoogte zijn afgebroken. 
De twee anonieme kaarten hebben als bijzonderheid de aanwezigheid van torens op 
de punten van de bastions. Ook op de punt van het Kasteelbastion wordt zo'n ele
ment weergegeven. Een verschijnsel dat elders niet is aangetroffen. 



De afbeeldingen stemmen ook niet geheel met elkaar overeen voor wat betreft de 
ligging van de Blauwe Toren. Maar dat zal mee aan de verschaling van de diverse 
kaarten naar de huidige kaart liggen. 

\, 
Gorinchem, het Kasteelbastion in 1592 volgens een anonieme tekening. 
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Interessant is de vraag hoe het kasteel er uit gezien heeft. Abraham Kemp laat het in 
1645 voorkomen alsof dit het grootste kasteel van Europa was. Hij baseert zich 
daarbij op de restanten die hij zelf in zijn jeugd nog heeft zien staan en op een ver
haal van een ouder iemand die het kasteel nog in volle glorie gezien heeft en er ook 
in is geweest. Van het kasteel bestaat een schilderij uit 1568 als onderdeel van een 
stadsgezicht vanuit het oosten. Jacob van Deventer geeft het kasteel in 1560 weer in 
schematische plattegrondvorm en P. Sluyter geeft het kasteel in 1553 weer vanuit 
het zuiden. Het is duidelijk dat de laatstgenoemde ter wille van de gedetailleerdheid 
waarmee hij het complex tekent het geheel buiten proportie afbeeldt ten opzichte 
van de rest van de stad. Op basis van de weergave van 1553 (in combinatie met de 
andere bronnen) heeft men getracht de situatie in maquettevorm weer te geven. Het 
resultaat ervan is in het stedelijk museum van Gorinchem te zien. Men gaat uit van 
een hoog basement op een veelhoekige grondslag met daarboven op een aantal 
zaalbouwen die uit het midden straalsgewijs ontspringen rondom een centrale toren. 
Het schilderij geeft evenwel alleen die straalsgewijze opbouw weer. Van het hoge 
basement is daarop geen spoor te bekennen. 
Ook de kaart van Jacob van Deventer wekt de indruk dat de Blauwe toren helemaal 
niet zo pompeus was. Hierop komt een rondeel voor met relatief grote doorsnede 
waarbinnen drie bouwdelen staan (Een toren met twee zalen?). Het is waarschijnlijk 
dat P. Sluyter ook iets dergelijks heeft willen aangeven, maar dat de gehanteerde 
perspectief dat niet ten volle tot zijn recht laat komen. Mogelijk moet het basement 
gezien worden als een omlopende kanonkelder met laag boven het water gelegen 
schietgaten. Hij tekent boven elk vlak van de veelhoek een dakkapel dan wel 
Vlaamse gevel. Mogelijk zijn dat de straalsgewijze daken die op het schilderij van 
1568 voorkomen. 
Voorts laat de tekening van 1553 de mogelijkheid open dat de afgebeelde kasteelto
ren in feite het ten noorden van de Blauwe Toren staande rondeel is. 

Gorinchem, het kasteel De Blauwe Toren in 1553 en 1560. 



De Beschrijving van Kemp uit 1645 komt in grote trekken overeen met de disposi
tie zoals Jacob van Deventer die weergeeft. Het is waarschijnlijk dat op de kaart 
van 1553 alleen maar het linker gedeelte van het rivierfront ten westen van de Lin
ge staat weergegeven. Door de schaalloosheid van die afbeelding ten opzichte van 
de rest van de stad bleef er voor het rechter gedeelte geen ruimte meer over op het 
tekenpapier. 
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Gorinchem, het kasteel de Blauwe Toren in 1560. 
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Gorinchem, Laagarkelbastion en Hoogarkel bastion in 1592 en 1698 

Uit de kaartvergelijking valt af te leiden dat de Laag Arkel poort bij de modernise
ring van 1592 op zijn plaats is gebleven en dus gewoon is kunnen blijven staan. 
Desalniettemin is er in het rekenboek van 1590-1592 sprake van afbraakwerkzaam
heden aan die poort. Bij die modernisering werd deze poort in het midden van de 
courtine gelegd, zodat de ruimte er voor niet alleen vanaf de poort zelf, maar ook 
vanaf de flanken van de aangrenzende bastions kon worden bestreken. In het forti
ficatiesysteem van 1600 was dit de gebruikelijke oplossing voor een entree tot de 
stad. In de modernisering van 1600 is de westelijke entree dan ook in deze zin op
gezet. 
Duidelijk is te zien hoe de vormen van de twee bastions van 1592 afgeleid zijn van 
de bestaande toestand. Het rechter bastion lag ter plaatse van de oude Lingedijk. In 



de periode van de stadsmuur was hier ook een toegang tot de stad. Deze stond op de 
dijk, dus hoog ten opzichte van de andere poort die ook naar Arkel voerde. En werd 
daarom de Hoog Arkel poort genoemd. Bij de modernisering van 1592 verviel deze 
doorgang vanuit de gedachte "hoe minder doorgangen hoe veiliger". Uit de resolu
ties van de Staten van Holland kan worden afgeleid dat voor het Hoogarkel bastion 
een halvemaan lag. Deze was echter kennelijk zo klein dat de stadhouder de situatie 
maar niets vond en dat element het liefst verbonden zag met het bastion. 
De stadsgracht voor dit bastion doorbrak de dijk als waterkering en bijgevolg werd 
er in de gracht een stenen beer gelegd die aansloot op de punt van het bastion. 
Uit de kaart van Kemp blijkt dat er achter de dijk vlak ten noorden van de stad een 
wiel lag. Bij de modernisering van 1592 bleef dat stuk water buiten de fortificatie; 
hij werd met een dam van de gracht gescheiden gehouden. Op de plaats waar deze 
op de oude dijk aanliep werd een sluis gelegd. Bij de modernisering van 1600 is dat 
alles vervallen en is het wiel gewoon in de stadsgracht opgenomen. De bestaande 
beer kwam toen in het Hoogarkel bastion te liggen, de stadsgracht werd naar buiten 
verlegd en daar moest een nieuwe beer in aangebracht worden. In het midden van 
de 17de eeuw vereiste deze een grote onderhoudsbeurt. 

Gorinchem, Kalkhaven en rivierfront ten oosten van de Linge in 1592 en 1698 

In de buurt ten zuiden van de oude Burgpoort is het beloop van de oude stadsmuur 
nog goed herkenbaar. Dit komt omdat bij de modernisering tot 1592 het gedeelte 
van de stadsgracht ten zuiden van die poort tot binnenhaven is vergraven waarbij 
voor de Robertstoren het singel is doorgraven om het beloop van de haven zijn ver
volg te laten hebben in het binnen de stad op te nemen gedeelte van de Kille van 
Dalem. Direct buiten deze haven werd de nieuwe wal met zijn bastions opgewor-



pen. In de periode van de stadsmuur was de toegang tot de stad hier in de muur op
genomen aan het eind van de Burgstraat. Bij de modernisering van 1592 werd de 
toegang tot de stad verlegd naar de flank van het hier voor de muur aangelegde 
bastion. Daartoe moest een nieuwe poort worden gebouwd. Aan de noordkant van 
dit bastion werd een waterpoort gebouwd die de doorvaart naar de nieuwe haven 
mogelijk moest maken. Uit het rekenboek van 1590-1592 blijkt dat hierbij gebruik 
is gemaakt van de landhoofden van de bestaande brug buiten de vervallen Burch
poort. Het bastion kreeg daar een flank om de doorvaart te kunnen bewaken. De 
asymmetrische vorm van dat bastion is derhalve geheel uit de functie verklaarbaar. 
In de zuidoosthoek van de stad tegenover de Robertstoren werd eveneens een mo
dern bastion aangelegd, enigszins vijfhoekig, maar nog niet echt symmetrisch en 
overeenkomstig de oude fortificatiewijze klein van oppervlakte. In de 17de eeuw 
vond de stadhouder dit bastion ondoelmatig en drong aan op een aanpassing ervan. 
Uit de kaart van 1698 blijkt dat dit inderdaad gebeurd is. 
Het rivierfront was geheel in baksteen opgetrokken en was ook een bakstenen 
borstwering voorzien. Op de knik in die muur was een rondeel aangebracht, het 
Blauwe rondeel genaamd en als zodanig vermoedelijk opgetrokken met steen van 
het gesloopte kasteel. Achter de muur was een aarden wal aangelegd. Deze muur 
lag open aan de Merwede en heeft daardoor veel te verduren gehad van het water. 
Reeds in het midden van de 17de eeuw waren er problemen met het overeind hou
den van het rondeel. Eerst werd getracht met lapmiddelen het verval tegen te gaan, 
onder anderen door verankering aan houvasten die in de wal waren geslagen. Maar 
toen bleek dat dit geen soulaas bood heeft men het rondeel maar af gebroken en de 
muur in een scherpe hoek dicht gemetseld. 

Bij de modernisering tot 1600 verviel het bastion voor de Burgstraat omdat de stad 
werd uitgelegd. En daarmee verloor de nieuwe poort zijn functie. Het was hier een 
waterrijk gebied door de brede stadsgracht en de nieuwe haven. Dit werd gedeelte
lijk gedempt. Een gedeelte werd echter versmald en vergraven tot een nieuwe 
gracht die in het nieuwe waterbeersingssysteem van het oostelijke gedeelte van de 
stad een belangrijke functie kreeg. De nieuwe toegang tot de stad werd hier niet 
naar het oosten verlegd, maar naar het zuiden. Dit om het oostelijke front waar men 
de vijand verwachtte zo weinig mogelijk te verzwakken. Ter plaatse van de nieuwe 
doorgang werd een poort gebouwd die aan het dichtstbijzijnde dorp Dalem zijn 
naam ontleende. De pas gebouwde Burchpoort bleef nog geruime tijd staan, maar 
werd in 1642 afgebroken om de materialen ervan te gebruiken voor de herbouw van 
de Waterpoort. 
De nieuwe gracht mondde via een tweedelige heul naast de Dalemerpoort in de 
nieuwe stadsgracht uit. Dit was nog grotendeels de oude vestinggracht. 
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Ook in het gebied ten noorden van de oude Burchpoort is het beloop van de oude 
stadsmuur in de huidige plattegrond nog steeds herkenbaar. Bij de modernisering 
tot 1592 bleef hier een gedeelte van de dubbele stadsgracht met singel bestaan, ook 
al werd de buitenste gracht verbreed in het kader van de nieuwe stadsgracht. Hier
door kon men gemakkelijk de nieuwe (Kalk) haven invaren. Hier werd de aarden 
wal achter tegen de bestaande muur opgeworpen. Op de hoek bij de Linge maakte 
die wal een knik en daar moest weer een bastion uitgebouwd worden. Dat gebeurde 
op de voor dat fortificatiesysteem gebruikelijke manier, niet één, maar twee haaks 
op elkaar staande bastions omdat ze in twee verschillende richtingen moesten kun
nen flankeren. 

Bij de modernisering tot 1600 werd de vervallen stadsgracht geheel gedempt en 
vervangen door een smallere gracht in het verlengde van de hiervoor genoemde 
nieuwe gracht. Die gehele nieuwe gracht volgde voor wat betreft het lange gedeelte 
de buitenste van de dubbele gracht uit 1560. Het gedeelte van de binnenste gracht 
verviel en de Kalkhaven werd met een korte haakse bocht op de nieuwe gracht aan
gesloten .. Die haakse bocht is later overkluisd. Die verbinding kreeg toen de naam 
Donkere Heul. 
Het aan de oostzijde ingesloten stadsgebied bestond dus voor een groot gedeelte uit 
gedempte gracht en gedempte sloten en was daarom niet aantrekkelijk voor wo
ningbouw. Het is dan ook lang een onbebouwd gebied gebleven. 
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Gorinchem, de gemoderniseerde vesting in 1592, op de achterzijde gesigneerd 
"Kemp 1592". 

In het hierna volgende gedeelte is getracht de inhoud van het rekenboek van 1590-
1592 visueel te vertalen naar de plek waarop de posten betrekking hebben. Ik heb 
dat gedaan door steeds een gedeelte van de situatie van 1592 te vergelijken met het 
overeenkomende gedeelte van de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 en daarbij 
de posten te vermelden uit het rekenboek die daarop betrekking hebben. De daarbij 
gehanteerde nummers heb ik zelf toegevoegd en geven in numerieke volgorde de 
volgorde aan waarin de posten in het rekenboek voorkomen. 

/ 
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Gorinchem, de gemoderniseerde vesting in 1592 volgens een anonieme tekening 

Bijlage. 

In het hierna volgende gedeelte is de metamorfose van de vesting aangegeven van 
de situatie van 1560 naar de situatie van 1592. In de afbeeldingen staan de twee 
situaties steeds naast elkaar in de volgorde 1592 - 1560. 

GAG_OA Archief stadsbestuur supplement 2 F-XIVb-19 
Rekeninghe voor Aerdt Men[n]inck als gecom[m]itteert van [de] burgemeesteren 
en[de] regeerders der Stede van Gorinchem totten ontfanck van [de] pen[n]inge 
gedestineert totten fortificatie der stede van Gorinchem voors. van den jaere XVc 
tnegentich ende eenentnegentich ende tweeendenegentich. 
Afgehoord op 31 dec. 1592. 



fol. 45 
Anderen uuytgeeff gedaen aen diversche meesters van den Besteede wercken zoe 
binnen als buyten deser stede zulcx hier naer volght. 
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018 Het Bolwerck aen de oostzijde van de Leech Poort te verhoogen opte hoochte 
van de punct vant oude bolwerck ende westwaert opte hoochte van Jan Berents zn 
wal ende voort viercant tot aen den ouden wal met een Borstweringe van twaalf 
voeten breet. Jan de Vlieger 
019 Heeft noch aengenomen die oostzijde vant Bolwerck voor die Hooch poort in 
zijn regte linie te brengen tot voor aen de punct ende tzelve van den muer af tot 
boven toe met soden op te setten. Jan de Vlieger 
009 Het maecken van een Borstweeringe opten wal after Claes Coliin cameren 
van twaalf voeten breet ende met soden opgeset beginnende vant punct vant Bol-
werck soe lanck als den wal streckende is nae den ooster muir toe. Jan Berents 
055 Het Bolwerck voor die Hoochpoort te verbreeden beghinnende van de Beer 
tot aen den geslagen pael in den graft ende voorts wederkeerende totten wal uuyten 
winckelhaeck 't zelfde zoe hooch te verheffen als den wal is, met een borstweeringe 
van xij voeten. 

Adriaen Brouwers 
080 Betaelt Dirck Groenekees van dat hij diversche arbeyders opt Bolwerck van 
de Hoochpoort gehadt heeft. 

001 Bolwerck buyten die Laech Arckel poirt aen de oostzijde Jan Beernts 
002 Westzijde van 't voorscr. Bolwerck buyten die Leech Arckelpoort Jan Doncker 
028 Het verbreeden van de graft buyten die Leech Arckel poort volgende 't bes-
teek. 

Cornelis Jans 
078 Betaelt Dirck Goossens Groenekees over het leggen van eenen dam bij de 
Leech Arckelpoort, dzelve uuyte nemen mitsgaeders drooch te houden hem opte 
naebeschreven somme bij de burgemeesteren aenbesteet xiii kgld x st 
020 Het maecken van den nyewe begonnen dijck leggende tusschen het Bolwerck 

1 

binnendijcx ende den ouden dijck ende dyn verhoogt Berent Jans 
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077 Betaelt Berent Jans zn over het diepen van de graft voor die sluys bij de 
groote steyger 
075 Leggen rijs aent bolwerck neffens die Lingen bij de Coorenbrugge 

63 - ... -

003 oostkant van het Bolwerck ten westen van de Leech Arckelpoirt, de wal al
daer te verhoogen vier voeten boven het oude besteek ende buyten rontsomme mit 
dubbelde soden op te setten ende een Borstweeringe daer op te setten van twaalf 

xvi kgld 

voeten breet. Jan Beerents 
004 westkant van idem Jan Doncker 

069 Betaelt Matheeus Hardevuyst over de coop van dryeentzeventichstalff hoet calcx bij hem 
tot behoeff als voor gelevert, te weeten xxviii hoet tot maeckinge van de brugge 
voor die Laech poort ende xxxiiiij hoet opt slot totte fortificatie aldaer, tot drye gul-
den thoet, als blijct bij ordonnantie ende quytantie iclxxxvii k gld x st. 
074 Betaelt Adriaen Brouwers over die leverantie van negenduysent steens van 
den Leechpoort affgebroocken, tot xxiiii stuvers tduysent x kgld xvi st 

045 Het verbreeden van den wal after 't Bagijnhoff tot sessendertich voeten be-
ginnende van het derde wijtste gat in den muer van den thoorn af tot Jan Donckeren 
wal toe opte hoochte van den oude wal bij de molen nae de Canssepoort toe liggen-
de ende aen de oostzijde gelijck Jan Donckeren wal besteedt is met eenen Borst-
weeringe van acht voeten breet daerop. 

Willem Jans zn. 
043 De wal van den Baghijnenthoorn tot Jan Lollenthoorn toe te verhoogen eenen 
voet hooger a~s die galerije van den ouden muer ende die met dubbelde soden op te 
setten. 

Cent Jans zn 
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De kaart van 1597? in vergelijking met de kaart van 1560. 

006 Verhoogen van de wal after den Lombert aen wederzijden gelijck de oude 
wal opte breette van sessendertich voeten loopende eerden met een Borstweringe 
daer op. Jan Beerents 

041 het ophaelen van de gesoncken wal after het Bagijnhoff tusschen Quekkent-
hoorn ende de molenwerff mit een Borstwering daerop. Andries Thonis zn 
042 De wal aen de Canssepoort van den stal van Mathijs Jans zn. in den Bemmel 
tot Queckelenthoornken drye voeten te verhoogen. Cent Jans zn. 
025 Maken van een Borstweeringe opten wal after Thijs in den Hemels erff opte 
breette van acht voeten aen beyde eynden gaende regelregt boven den muer zoe 
hooch mit soden opgeset als d' ander Borstweeringe. Laurens Someren 
De gesoncken wal aldaer op te graven om den cruyn van den waterganck te maec-
ken. 

Laurens Someren 

[in de stadsrekening van 1589/90 komt op blz 39 een post voor waarin ver
meldt wordt 
"de wintmolen after de lambert" Die windmolen lijkt dan in aanbouw dan wel 
pas gereed te zijn. In de rekening van 1578/79 komt op Jol 53 de aankoop 
voor van een nieuwe as in de "wyntmoelen after het Bagijnhoff en de molen 
gedect". Ik ga er van uit dat dit de windmolen is die achter de Bagijnentoren 
staat. Het is derhalve mogelijk dat de Bagijnhofkapel tot Lammert is ver
bouwd, maar dan niet geheel, want op blz. 35 van de rekening 1589/90 komt 
de post voor "reinigen choor van 't gasthuys om het zand van de stad daar 
neer te leggen" Hierbij moet men weten dat het bagijnhofna 1572 tot gast
huis werd bestemd. Dit laat de mogelijkheid open dat eventueel een ander ge
deelte van het klooster tot Lammert in gebruik is genomen. De naam van de 
Oude Lambardsteeg is hier nog een herinnering aan.] 
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012 Die eerste bestedinge van de verdiepinge van de oude graften ten noorden 
vant Bolwerck voor de Canssepoort twelck bij hem... Jan Claes zn van Schagen 
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052 het aengenomen werck van de wal aen de noortzijde van de Canssepoorte te 
hoogen als de ouden wal opten punct is opte breette van xxxvj voeten op zijn lijf 
blijvende ende de borstweeringe wederom met soden op te setten opte breette van 
xij voeten. Berent Jans zn. 

081 Betaelt Hendrick Baggermaker over het verleegen ende affsteecken van den 
ondervoet van de wal bij de Canschepoort 

027 Het Bolwerck voor de Canssepoort liggende af te steecken van de muer af 
totten punct vant zelve Bolwerck Laurens Someren 

083 Betaelt Willem Willems zn den Helt over 't maecken van een conterscherp 
van de hoeck van Jan Claes werck aff buyten die Canschepoort tot aen de staeckin
ge van Govert Corsten zn. 
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007 Wal aen de zuydtzijde van de Canssepoort op te hoogen datter thien steenen 
boven den wal blijven van den nyeuwe muer, breet vierentwintich voeten. Jan Beerents 
008 Het verhoogen van het Bolwerck van de punct aff oestwaerts tot Canssepoort 
005 Maicken ende verhoogen van het Bolwerck zuydtwaerts naast de Canssepoort 
van de coudijn af tot opt punct toe op te hoogen ende buyetten met een Borstwerin-
ge daerop als de bestedinge van de cordijn tusschen Wolfferenborch ende de voors-
cr. Bolwerck houdende is. 

Jan Beerends 

013 De tweede bestedinge int diepen van den graft ende verhoogen ende verbre-
den van de wal. Albert Alberts zn 
014 Het maecken van het derde besteek vant diepen van de graft bij de Cansse-
poort. 

015 
Peter Joppe 

De vierde bestedinge vant diepen van den voorschr. graft bij de Canssepoorte 

016 De vijfde bestedinge vant diepen van de graft bij de Canssepoort. 
017 De seste bestedinge vant verdiepen van de graft bij de Canssepoort. 

Jan de Vlieger 
Willem Jans 

Cornelis Jans 
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048 Het maecken van de geheele Courtyne van de wal streckende van Wolfferen
borch tot het Bolwerck bij de Canssepoorte eenen voet legher als Wolfferenborch 
sesendetwintich voeten breet binnen de nyewe borstweringe. Cornelis Bastiaens 

079 Betaelt Aelbert Aelbrechts over tgheen hem belooft is van den nieuwen graft 
uuyt te oesen XV kgld 



049 De wal tusschen Coolpap ende Wolfferenborch te verhoogen opte hoochte 
van de hoochste borstweringe. Laurens Someren 
026 De hoeck van de Casemattes bij Wolfferenborch over te werpen viercant van 
den hoeck van de nyeuwe Borstweringe van het Bolwerck tot opten hoeck van de 

oude Borstweringe van de ca~ te. La:e; s Someren 

021 Aengenomen werck van eenen houck aerden uyt te haelen buyten den Cingel 
van den Blauwe Thoorn, beginnende ende eyndende daer die paelen staen ende 
mette zelve aerde het werck bij de Waterpoort te verhoogen eenen voet boven de 
cordijn ende xxxvj voeten breet brginnende van de blauwe punct ende die mede ten 
noortoosten totten anderen blauwe poinct ende van daer voorts om den houck zoe 
verre den gesoncken muer hooch opgesettet is. 

Andries Thonis zn 
022 Het verhoogen van het Bolwerck binnensdijcx bij den Blauwe thoorn begin-
nende van het schiltwagthuysken tot die poinct toe ende voorts gaende tot voorbij 
de opril tot aen de Regte wal, gelijck de Borstweeringe is opt hoogste bij het 
schiltwagthuysken totte breette van xxxvj voeten opten cruyn. Jan Berents 

076 Betaelt Jacop Martens zn over het affbreecken van een blau thoornken ge
staen hebbende opt slot bij hem opte naebeschreeven somme aengenomen XV kgld 



l 
< 

053 Het Bolwerck genaempt Sandenburch te verhoogen ende te verbreeden vol-
gende het besteek. Cornelis Lenardus 
054 Aen den zelve zijde van het Bolwerck het vervallen gat van beneden mit so-
den op te setten ende bequamelick den muer ende ouden wal verheelen. Cornelis Lenardus 

039 Den graft voor het Bolwerck van Sandenborch te verdiepen de wijtte van drye 
roeyen buyten den boom van de wal ende opte diepte van drye voeten. Aelbert Aelberts 

j _, '--' 
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029 Het maecken van een deurvaert van scepen van vijf roeden wijt onder op den 
gront oft bodem ende diep acht voeten; ende den aerde te brengen opt nyew Bol
werck ende den vloer van dyen te maecken opte hoogte van den wal ende een 
Borstweringe daerop. 

Andries Thonis zn 
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057 Het ingebroken water te doen uytpompen opten ouden tymmerwerff ende de 
cuyl drooch te maecken ende te leveren binnen thien dagen. Aelbert Aelberts zn 

.. . . s 

----------
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010 Het maken van den wal buyten die Borgpoort tegens Robbenthoom over van 
het Sinte ........ af lijnrecht door; den grontslach wel te versorgen mit rijs; ende 
voor den wal op te setten met soden ...... ... Borstweringe als volgende het bestek Jan Berents 
011 De wal bij de Borchpoort van de nyeuwe muer van den Borchpoort af tot aen 
het wagthuysken toe voor op te setten met soden voor den ouden wal weg te graven 
opte diepte van den ouden berm al volgende 't besteek. Cornelis Bastiaens 
040 Het graven van de graft van de Drye hoven off steenen brugge buyten de 
Borchtpoort tot in de poincte van de Nyewe Haeven ende het maecken van een 
conterscerp aldaer. 

Dirck Goossens zn Groenekees 

[ de oude brug voor de vervallen Borgpoort lijkt tot waterpoort verbouwd te 
zijn. waar door men in de Kalkhaven kon komen. 

046 De ouden wech voor de Borchtpoort uuyt te haelen mette reste van den qn
diepe graft ende die aerde te brengen opt conterscerp, opten Weert ende opt werck 
voor de Borchtpoort. 

Willem Jans zn. 
047 Het Bolwerck voor die Borchtpoort te verheffen op zulcke hoochte als men 
hem wijsen zoude met een Borstweeringe daerop ende buyten met soden opgesetet 
als d' andere Borstweeringe. Willem Jans zn. 



050 Het uuytgraven van eenen hoeck eerden over de brugge van de oude Borcht
pooit raeyende acht voeten binnen de murage oft wange van de zelve brugge ende 
acht voeten binnen den pael op bequame diepte totte fundamente van de murage 
aldaer. 

Cornelis Jans zn. de Both 
051 Noch vierentwintich gulden die hem toegeleit zijn over 't diepen van de graft 
tusschen de twee muren. Cornelis Jans zn de Both 

( ~ u . t-c.. 
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058 Het maecken van de Cassematten ten oosten de nyewe Borchtpoort volgende 
het besteek 

086 Betaelt Cornelis Blom Claes zn. timmerman over 't maecken van de cap opte 
nieuwe Borchpoort bij hem volgende tbesteck gemaect vc xcvi kgld 
066 Betaelt Peter Peters zn. schaelydecker over het decken van de nieuwe poort 
rnitsgaeders over die leverantie zoe van derthienduysent een hondert ende vijf-
fentzeventich schaelyen tot derthien gld tduysent, als oick van erbeyt, naegelen 
ende anders volgende die cedulle, houdende ordonnancie ende quytantiei{ lxviij gld v st viij p 
067 Betaelt Hendrick van Loosen over den coop van oude houdt totten grontslach 
van de huele buyten die poort gebruyct, als blijct bij ordonnancie ende quytancie xviii k gld 

085 Betaelt Adriaen van der Molen Roelofs zn. over tmaecken ende snijden van 
34 oordeysen bij hem aen de Borchpoort deser steede gelevert. 

087 Betaelt Cornelis Jans zn de Both over het uuythaelen van seker eerdt gelegen 
aen de oude Borchpoort die welcke door het sincken van de muer tot twee reysen 
uuytgehaelt is . 
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031 Het maken van de eerste bestedinge vant graven van zekeren graft ende ver-
hoogen ende verbreden van de wal bij de Borchpoort. Cornelis Jans zn de Both 
032 Die tweede besteding van den voorscr. graft te graven ende den wal te ver-
breeden ende verhoogen. Segher Gijsbarts 
033 Aen het Tymmerhoeft eenen hoeck aerde uuyt te haelen ende den wal daer-
mede te verbreeden. Segher Gijsbarts 
034 Het maecken van de derde bestedinge vant verhoogen ende verbreeden van 
den wal buyten de Borchtpoort. Jan Doncker 
035 Het maecken van de vierde bestedinge van t graven van de graft ende 't ver-
hogen ende verstercken van de wal bij de Borchpoort. Dirck Goossens Groenekees 
036 Het maecken van de vijfde bestedinge int graven van de graft ende t ver-
hoogen ende verstercken van de wal voorscr. Dirck Goossens 
037 De seste bestedinge van den graft te graven ende den wal te verhoogen als 
voren 

Andries Thonis zn 
038 De sevenste bestedinge van de graft te graven ende den wal te verhoogen als 
vooren. 

Andries Thonis 
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023 Het Bolwerck ten oosten van de Corenbrugge gaende lijnregt lancx de Linghe 
den geheelen vloer ende wal te maecken ende sincken met weelen, riepen, bys ende 
riet zoe hooch ende breet ende zulcx manieren als men tot conservatie vant werck 
nodich sal vynden naer breeder inhouden vant Besteek. Laurens Sonderen 
024 Het werck af te steecken aen de wal bij Royenborch ende een Borstweeringe 
te maken. 

Laurens Someren 
044 Het werck van die Casematte van het Bolwerck Royenberch lancx die staket-
tinge met eerde te vullen ende buyten mit dubbelde soden op te setten. Jan Doncker 

070 Betaelt Reyer Gerrits zn over de coop van vijffhondert pannen die gelevert 
zijn opt wachthuys van Rodenburch als blijct bij ordonnantie ende quytantie viii k gld v st 
071 3000 ijselsteen xii k gld 
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030 Het uuythaelen van den dam leggende bij het Bolwerck over de trappen te-
gensover de huisinge daer den thollenaer woont. Aelbert Aelberts 
056 uyghen Cat, volgende die raeynge, af te graven ende den wal van binnen te 
maecken van xxxvj voeten met een Borstweeringe storttende eerden totte raeynge 
toe ende de aerde uuyt te haelen gelijcx den Berm. Adriaen Brouwers 

Fol. 69 
Andere uuytgeven van huysen, landt ende gronde van erven die in den fortificatie 
gecommen z1Jn 

058 Cklaes Cornelis zn Cattepoot, huys ende erff 
059 Claes van Honckoop Mathijs zn een camp landt tot eenen hof gevult met ses 
raempten ende ander bepotinge volgende de chieringe van den schout 
060 Aentgen Willems dr. wed wijlen Adriaen Buys erff met zeker bepotinge 
061 Willem Gijsberts zn. Huys ende erff after den Lambert int Bolwerck ende wal 
gecomen. 
062 Joost Stevens zn. Over de schade die int Bolwercken aen zijn huys geschiet is 
063 Cornelis van Van Adriaens zn. Erff 
064 Willem Gijsberts zn. Huysken ende erff in de wal gecomen. 
065 Claes Colff. Landt. 

Fol. 71 
Andere uuytgeeff van alderley partijen als volght. 

slot van rekening van de vorige fortificatierekening 6 maart 1590. 
bevat verder enkel posten die verwijzen naar quitanties 

068 7 cordewaegens iiij k gld xviij st. 
072 Betaelt Hendrick Everts zn over tgheen hem toegeleet is tot bijslach van het 
affbreecken van de thoorn daer des drossaerts woninge gestaen heeft xxv k gld 
073 7 blau cordoonen lanck 58 1/3 voet tot 7 st. de voet xxi k gld xviii st xii p 
082 Betaelt Marten Peters van wegen Hendrick de Baggermaker over tgundt hem 
toegeleet is van den graft te verdiepen bij Swart Heylenthoorn 
084 Betaelt Jan Doncker over zijn aengenomen werck van de nieuwen muer ont
rent Swart Heylen thoorn after aen mit droech eerde te vullen ende voor mit soeden 
op te setten opte hoochte boven den ouden wal 
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Gorinchem, de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 onder de kaart van 1592 van 
Kemp. 
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Gorinchem, de vesting van 1592 naar Kemp geprojecteerd op een kaart van 2000 

De indruk bestaat dat Kemp het rivierfront iets te breed heeft uitgetekend. In deze 
afbeelding is dit maatverschil enigszins aangepast, maar dat heeft tot gevolg dat de 
huidige situatie niet meer passend is. Dit is de reden waarom het kaartbeeld in twee 
bladen staat weergegeven. 
Voorts lijkt het er op dat hij de Linge binnen de stad de breedte heeft gegeven van 
het water met de Appeldijk en Havendijk samen. 

Op deze kaart is aan de oostkant goed te zien hoe men in 1594 getracht heeft de 
nieuw ontworpen bastions aan de oostkant van de stad zoveel mogelijk buiten de 
bestaande stadsgracht te leggen. 
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Gorinchem, de kaart van Wijdmans 1600. 
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Gorinchem, de kaart van 1600 geprojecteerd over de kaart van 2000. 
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Na het voorgande is het goed nog eens op de kaart van 1600 te letten. 
Deze kaart wekt de indruk dat de gehele kapitale wal aan de buitenzijde in steen is 
opgetrokken. In het voorgaande heb ik afgeleid dat de indruk bestaat dat bij de mo
dernisering van 1594-1602 de nieuwe wal zonder revetementsmuren zijn opgewor
pen. Dit laatste roept uiteraard direct het probleem op van wanneer dateren ze dan 
wel? Maar daarop heb ik geen antwoord weten te vinden, anders dan dat er aanwij
zingen zijn dat ze in het eind van de zeventiende eeuw al wel bestonden. Uit het 
rekenboek van 1590-1592 blijkt evenwel zonneklaar dat toen de gehele kapitale wal 
wel van revetementsmuren waren voorzien. Op sommige plekken als het restant 
van de oude stadsmuur, bij de uitgelegde werken geheel nieuw opgetrokken. Dit 
kan betekenen dat bij het ontwerp van de uitbreiding van 1594-1600 een ontwerp
tekening is gemaakt waarop men nog aansloot bij de pas afgesloten modernisering, 
maar dat men daar bij de uitvoering van heeft afgezien. 
Voorts wekt de kaart van 1600 de indruk dat op diverse bastions op de punten en de 
schouderhoeken kleine torens staan, kennelijk met de bedoeling daarmee de verde
digingskracht te verhogen. Dit is een element dat elders niet voorkomt, maar dat in 
Gorinchem wel staat weergegeven op de anonieme tekening van 1592, evenwel 
alleen op de punten van de bastions. Ook dit wijst er op dat er een ontwerptekening 
is geweest waarop de idee van die torens nader is uitgewerkt zonder dat daar bij de 
modernisering zelf uitvoering aan is gegeven. 
Deze twee aspecten dragen bij aan de idee dat de kaart van Wijdmans teruggaat op 
een niet naar de situatie van 1600 bijgewerkte toestand van de ontwerptekening van 
de modernisering van 1594 - 1602. 






