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VOORWOORD 

De wallen en de enige overgebleven poort van Gorcum vormen een waarde
vol en boeiend monument. Ze herinneren ons eraan dat de stad eeuwenlang 
een belangrijke plaats heeft ingenomen in de verdediging van het gewest Hol
land, van de Republiek en het Koninkrijk. Daarnaast zijn de wallen imposant 
aanschouwelijk materiaal voor iedereen die wil weten hoe steden zich in 
vroeger dagen tegen de vijand te weer stelden. 

Wie echter niet over enige achtergrondkennis beschikt over de geschiedenis 
van de wallen en poorten en de betekenis van de verschillende onderdelen, 
zal nauwelijks wijzer worden van een rondwandeling over de verdedigings
werken. Hopelijk zal dit boekje de lezer voorzien van de nodige basisinfor
matie, zodat die met wat meer bagage op stap kan gaan. 

Inwoners van Gorcum zelf wandelen regelmatig over de vestingwerken. Een 
rondje over de wallen, met of zonder hond, al of niet gehuld in joggingpak, is 
er een populaire vrijetijdsbesteding. Tijdens zo'n voettocht zal menigeen be
seffen dat het belang van de gespaard gebleven bewalling veel verder strekt 
dan de krijgshistorische betekenis. Wie van daar af richting binnenstad kijkt, 
realiseert zich dat de wallen als het ware een beschermende band vormen om 
het fraaie monumentenrijke hart van Gorcum. Zij staan in zekere zin garant 
voor het behoud van het intieme en overzichtelijke karakter van de stad. En 
dat ondanks de explosieve groei van de buitenwijken in de naoorlogse periode, 
die het persoonlijke karakter van zoveel andere steden ernstig heeft aangetast. 

Wandelaars die, staande op de zuidoostelijk gelegen Altenawal, de brede 
rivier de Merwede overkijken, en in de verte slot Loevestein en de kerktoren 
van Woudrichem ontwaren, worden stellig getroffen door de schoonheid van 
dit oer-Hollandse rivierlandschap, in combinatie met de wallen, de fraaie 
Dalempoort en de korenmolen "De Hoop". 

Kortom, Gorcum mag zich om al deze redenen gelukkig prijzen met het blij
vende behoud van zo'n uniek stuk historie. 

Rotterdam, februari 1997 Anna Horsthuis 
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1. DE MIDDELEEUWSE OMWALLING 
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Vroegste verdedigingswerken 
De eerste verdedigingswerken te Gorcum zullen heel eenvoudig zijn geweest. 
Om de nederzetting had men een gracht gegraven en met de daaruit gewon
nen grond daarbinnen een aarden wal opgeworpen. Op den duur zal deze wal 
zijn versterkt met houten planken en voorzien zijn van poorten die eveneens 
van hout waren. Deze vroegste omwal ling omsloot een gebied van ongeveer 
17,5 hectare. Mogelijk vormden de nog bestaande Kortendijk en Langendijk 
de oostelijke stadsbegrenzing. De oostelijke gracht, de Lingemonding, diende 
tegelijk als haven. Zij liep uit in de Merwede. Gorcum zal deze eenvoudige 
omwalling tot het midden van de 14de eeuw hebben behouden. 

Het gehucht Gorcum moet omstreeks het jaar 1000 zijn gesticht, tijdens het 
begin van de ontginningen in deze streek. Onder het geslacht Arkel groeide 
het uit tot een streekcentrum en een levendige handelsplaats met een 
autonoom bestuur. Toen Otto van Arke l in 1382 aan Gorcum geschreven 
stadsrechten schonk, vormde dat niet zozeer een begin, eerder de afsluiting 
van de stadsontwikkeling. In overeenstemming met de toegenomen betekenis 
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De Blauwe Toren met bijbehorende 
gebouwen gezien vanuit het zuiden, 
circa 1570. Gemaakt in 1793 door 
Cornelis de Jonker naar een ets van 
Jacob van der Ulft. 

van de stad vervingen de Gorcumers omstreeks 1350 hun aarden wal door 
een stevige stenen muur. 

Stenen muren 
Voortaan verdeelde de Haven de beneden- en de nieuwere bovenstad. 
Op de kaart van Jacob van Deventer, die weliswaar uit circa 1560 stamt, is te 
zien hoe de omtrekken van ommuurd Gorcum van omstreeks 1400 ongeveer 
geweest moeten zijn. Het stadsoppervlak bedroeg 27 hectare. De ringmuur, 
die een lengte had van twee kilometer, liep globaal gezien langs de volgende 
straten in het huidige Gorcum: in het westen de Schuttersgracht en verder 
noordwaarts via de Struisvogelstraat, de Hazewindhondstraat en het Heren
laantje. De wal boog vervolgens naar het oosten over de Nieuwe Walsteeg, de 
Korenbrugstraat en de Blauwe Torenstraat. De oostelijke muur volgde de 
Keizerstraat en de Kalkhaven tot aan de Robberstraat. De zuidelijke stads
muur in de bovenstad liep van de Robberstraat tot de Peterbrug. Tot 1412 
liep de zuidelijke stadsmuur in de benedenstad waarschijnlijk over de Born
steeg en Revetsteeg. In dat jaar verloren de Arkels evenwel Gorcum aan de 
graaf van Holland. Deze maakte de Arkelse burcht in het Wijdschild, ten oos
ten van Gorcum, met de grond gelijk en bouwde een nieuw kasteel ten zui
den van de stad, zuidelijk van de Revetsteeg. In 1461 liet hertog Karel de 
Stoute dit slot vervangen door kasteel de Blauwe Toren. Vanaf die tijd liep de 
stadsmuur over het Eind en sloot aan op dit afgesloten kasteelterrein. 

' 
-~~ _! ~~~=,,,, .~-- ~:~~---:~· • -~~=~-j"~ç__r· 
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Vogelvlucht van Gorcum, het W{jd
schild en omgeving, door Pieter 
Sluyte1; circa 1553. ,Y/'["\\;..,.,. ;i~-. . ~-
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Zeven poorten 
In het westen kon de Gorcumer rond 1400 zijn stad verlaten via de Kansel
poort die aan de Westwagenstraat stond, ter hoogte van de Hazewindhond
en de Oude Lombardstraat. Wie de stad aan de oostkant wi lde binnentreden 
öf verlaten, deed dat via de Burgpoort. Deze gaf toegang tot de weg die naar 
de burcht van de heren van Arkel voerde. In de noordelijke stadsmuur 
bevonden zich twee poorten, de Hoog-Arkelpoort, ook wel Goddenpoort ge
noemd, die aan het einde van de Kortendijk stond en aansloot op de Arkelse
dijk. Daarnaast stond de Laag-Arkelpoort aan het einde van de Arkelstraat, 
waarschijnlijk op de plek waar zich ook tegenwoordig de coupure in de ves
ting bevindt. Deze poort kwam uit op de Arkelse Onderweg. Minder zeker is 
welke doorgangen zich in de zuidelijke muur bevonden. Regelmatig is er 
sprake van een poort, dicht bij de Peterbrug, in de bovenstad, met de naam 
Hoofdpoort. Dit was evenwel niet de hoofdingang van Gorcum. Door die 
poort was het "Timmerhoofd", een scheepstimmerwerf aan de rivier, te berei
ken. Ook was er een Wolferenpoort aan het einde va n de Molenstraat, waar
schijnlijk afgebroken bij de bouw van het nieuwe kasteel na 1412. Op het 
Eind, tegenover de Bornsteeg, stond misschien de Blauw- of Leypoort. Door 
die poort kwam men op een kade. Mogelijk stond op het Eind ook de Chris
toffelpoort. Behalve door de poorten kon men Gorcum ook via de Linge bin
nendringen . Daarom liet het stadsbestuur de haven met drijvende bomen 
afsl uiten. 
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Een amborst, een boog die met de 
hand werd gespannen. Voorbeeld 
van een wapen waartegen middel
eeuwse stadsmuren wel opgewassen 
waren. Uit: N de Roy van Zuyde1vijn, 
Verschanste schoonheid. 

Behalve met poorten was de stadsmuur rond 1400 uitgerust met 18 wal
torens. Aan de Hollandse kant van de stad bevonden zich de meeste torens ; 
negen stuks. De oostmuur kon aanvankelijk met minder torens volstaan 
omdat de Arkelse burcht extra bescherming bood. Na het verdwijnen van dit 
kasteel groeven de Gorcumers aan het begin van de l 6de eeuw een tweede 
gracht langs de oostelijke muur om zich tegen het Gelderse gevaar te be
schermen. 

Muren en poorten bij de stadsverdediging 
De stadsmuur van Gorcum was ongeveer 8 meter hoog en 5,4 meter breed. 
Tegen zo 'n muur konden belegeraars, met de wapens die hen rond 1400 ter 
beschikking stonden, zoal s de pijl en boog, de lans, stormram en blijde, wei
nig uitrichten. Vuurwapens werden al gebruikt, maar die waren zeer primitief 
en hadden evenmin voldoende kracht en reikwijdte om gevaarlijke bressen in 
de dikke muren te slaan. 

Soms waren de stadsmuren minder dik, maar aan de stadszijde voorzien van 
steunberen die met gemetselde bogen aan elkaar verbonden waren. Op die 
bogen rustte een weergang waarop de verdedigers van de stad zich konden 
opstellen en verplaatsen. De muur ging vaak iets hoger op dan deze weergang 
en was uitgerust met kantelen. De schietsleuven tussen die kantelen konden 
met luiken gesloten worden. Op die hoge weergangen konden de belegerden 
vanuit een gunstige positie hun aanvallers met pijl en boog bestoken. Muren 
en ook muurtorens waren waarschijnlijk van baksteen. De torens waren rond 
of vierkant en staken uit de muur, zodat men van daar uit de flanken met een 
wapen kon bestrijken. 

Poorten vormden de zwakste schakels in de stadsverdediging. Ze werden 
daarom niet alleen 's nachts, maar ook overdag bewaakt. Rond 1400 waren 
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Fantasie

afbeelding van 
een middeleeuwse 

belegering. 
Houtsnede. 
Uit: N de Roy 
van Zuydewijn, 
Verschanste 
schoonheid. 

de Gorcumse poorten waarschijnlijk eenvoudige rechthoekige gebouwen van 

zware baksteen met een rieten dak. De doorgang, het poorthuis, was vermoe
delijk drie tot vier meter breed en acht tot elf meter diep. Die maten waren 

afgestemd op zwaar verkeer, zoals hoog opgeladen hooiwagens. Aan de veld
zijde was de doorgang afsluitbaar met twee zware deuren. Het poorthuis was 
overdekt met een gewelf waarboven zich het "corps de garde", een vertrek 
voor de nachtwachten, bevond. Van daaruit kon men, door een sleuf in het 
gewelf, een valhek neer laten vallen. Toegangswegen naar de poorten liepen 
over bruggen. Ze werden opgehaald bij dreigend gevaar. Was een poort on
danks dit alles niet voldoende beschermd, dan werd zij soms voorzien van 
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Cartouche in de voormalige Water
poort met afbeelding van de kracht
toer van Jan van Arkel de Sterke in 
de stadspoort. 

een voorpoort en een bolwerk, aan de landzijde van de gracht. Om Gorcum 
te beschermen tegen Gelderse agressie werd de Burchpoort rond 1550 met 
zo 'n voorpoort en bolwerk uitgerust, de Quellingpoort genaamd. 

Niet-defensief gebruik 
Om bedelaars of afgedankt krijgsvolk de toegang tot de stad te ontzeggen, 
stelde het bestuur poortwachters aan. Deze ambtenaren oefenden tevens con
trole uit op de ontduiking van allerlei belastingen, zoals accijnzen op grond
stoffen en verbruiksartikelen. Een ander voorbeeld van het niet-defensief 
gebruik van verdedigingswerken vormde de verhuur van de vertrekken in 
torens en poorten aan inwoners van de stad. Verschillende Gorcumse wal
torens werden op deze wij ze verhuurd. Verder was er een toren die als ge
vangenis diende en een waar het geschut in opgeslagen werd, de Scuttoren. 
Poorten waren natuurlijke ontmoetingspunten in de stad. Daar kwamen de 
verkeersstromen elkaar tegen. Bij de Kanselpoort bevond zich een bidkapel 
voor 'degene die van huys reysden, te veld gingen, of daar uyt quamen '. Voer

lieden hadden bij de Kan
selpoort hun verzamelpunt. 
Zij dobbelden daar om uit 
te maken wiens beurt het 
was om een vracht te ver
voeren. Daar ligt ook de 
betekenis van de naam 

·- Kanselpoort: 'canse' bete
kent in het Middelneder
lands onder andere een 

- gelukkige worp in het dob
belspel. 
De Laag-Arkelpoort is het 
toneel van een bekende 
Gorcumse sage. Jan I van 
Arkel, bijgenaamd 'de 
Sterke' , zou zich volgens 
deze sage, gezeten op een 
paard, met paard en al aan 
een balk in de stadspoort 
hebben opgetrokken. Hij 
kneep daarbij zó hard met 
zijn dijen in het beest dat 
het volgens een kroniek
schrijver ' . ..luyde creet van 
grooter pijne. ' 
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2. VESTING GORCUM 

Het gebastioneerde stelsel 

Leverden vuurwapens in de l 4de eeuw voornamelijk gevaar op voor de ge
bruiker, aan het einde van de 15de eeuw waren ze zozeer verbeterd, dat ze 
alle traditionele wapens overtroffen. Hoge stenen muren boden van toen af 
onvoldoende bescherming. Deze waren met ijzeren kogels moeiteloos te ver
brijzelen. 

De beschieting van een vesting 
in de 17de eeuw. Uit: CA. de 

Bruijn en HR. Reinders, Neder
landse vestingen. 

De Italianen waren de eersten die aan het einde van de 15de eeuw besloten 
de verdedigingswerken rond hun steden aan te passen aan de nieuwe wapens. 
Daar een kanon een horizontaal vlak bestrijkt, begonnen zij met het verlagen 
van muren en muurtorens. Dat had een stabiliteitverhogend effect en ver
kleinde bovendien het doelwit van de aanvaller. Om de kracht van kanons
kogels te smoren, werd tegen de verlaagde muur aarde opgeworpen. Voor de 
muurtorens, van waaruit de voorkant van de muur werd verdedigd, bedach
ten de Italianen een andere vorm. Aan de hand van ballistische berekeningen 
kwamen zij tot het vijfhoekige bastion of bolwerk. Het voordeel van de bas
tionvorm was, dat de kanonnen, opgesteld op de flanken van het bastion, 
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Verklaring van de dode hoek voor de 
verschillende vormen van uitspringende 
gedeelten van de muur, naar Simon 
Stevin in 'De Sterctenbouwing' 
(1594). Uit: Vesting. Vier eeuwen 
vestingbouw in Nederland. Uitgave 
stichting Menno van Coehoorn. 

zowel de voorzijde van de aansluitende muur (courtine) als één van de 
schuine zijden (faces) van het volgende bastion konden bestrijken. Op deze 
wijze ontwikkelde zich een stadsomwalling met op regelmatige afstand van 
elkaar bastions. Dit zogenaamde 1 gebastioneerde stelsel 1 zou zich ook buiten 
Italië verspreiden. 

Oudnederlands stelsel 
Toen de hertog van Alva in 1567 als landvoogd uit Spanje naar de opstan
dige Nederlanden werd gezonden, trof hij om de meeste steden nog middel
eeuwse muren, soms wat verlaagd of met aarde versterkt. 
Stadsbesturen in de Nederlanden waren tot aan de Tachtigjarige Oorlog ge
wend geweest zelf te beslissen over aanleg en onderhoud van hun muren en 
over de verdediging ervan. Maar tegenover de Spaanse dreiging begonnen de 
opstandige provincies de noodzaak tot militaire samenwerking te beseffen. In 
1579 besloten zij daarom bij de Unie van Utrecht om voortaan gezamenlijk 

de kosten te dragen van aanleg en onderhoud van verdedigingswerken. 

Er ontwikkelde zich een versterkingswijze die gebaseerd was op het Itali
aanse gebastioneerde stelsel, maar aangepast werd aan de Nederlandse ter
reingesteldheid, dat wil zeggen aan de ruime aanwezigheid van water en 
aarde. Aarden wallen werden opgeworpen en rond de vestingen kwamen 

brede grachten. Ook de vorm van de bolwerken week af van het Italiaanse 
voorbeeld. Nederlandse ingenieurs construeerden rechte in plaats van terug
getrokken flanken, rechthoekig op lange courtines, zodat de binnenruimte 
van bastions groter werd. Simon Stevin ( 1548-1620) was degene die dit ves
tingsysteem, dat bekend staat als het 1 Oudnederlands stelsel 1 

, theoretisch 
onderbouwde. Stevin was een mathematicus, die prins Maurits (1567-1625) 
terzijde stond bij de doorvoering van belangrijke vernieuwingen in het krijgs

bedrijf. Het Oudnederlands stelsel ontwikkelde zich echter vooral in de prak
tijk. En daarvoor was de Alkmaarse ingenieur en burgemeester Adriaan 
Anthonisz. verantwoordelijk. Tussen 1573 en 1597 was deze betrokken bij de 
aanleg van verdedigingswerken om een groot aantal plaatsen, waaronder 
Gorcum. Hoewel hij de hoofdontwerper van de Gorcumse vesting was, 
werkte Adriaan Anthonisz. samen met een andere invloedrijke ingenieur uit 
die dagen, de Gorcumse schout Jacob Kemp. 

Aanleg van de Gorcumse vesting 
Na een aantal voorbereidende werkzaamheden ving men in 1584 aan met het 
grote werk: de bouw van het eerste deel van de vestingwerken, lopend van de 
Haven tot aan de tegenwoordige Dalempoort. Daarna, in 1586, liet de vroed
schap de wal aanleggen van de tegenwoordige uitgang naar de Dalemsedijk 
noordwaarts tot de tegenwoordige Vijfde Uitgang. In datzelfde jaar kwamen 
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Plattegrond van Gorcum uit circa 1560 waarover een plattegrond uit circa J600 is getekend. Gerekend in 1922 door 
WPC Colthojf 
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Plattegrond van Gorcum met rond de 
stad de voltooide vestingwerken, circa 
J600. Ets van N Wijt mans. 

het stadsbestuur en de Staten van Holland tot overeenstemming over de 
westelijke wa l, die zou lopen van de Arkelpoort tot aan de resten van kasteel 
de Blauwe Toren. 

De werkzaamheden aan de oostelijke vestingwal verliepen nogal traag. 
De Gorcumse bevolking maakte zich daarover ernstig zorgen. Vooral toen in 
15 88 soldaten uit N ijmegen in de Betuwe aan het plunderen sloegen. Zo
doende drongen de Gorcumers er bij de Staten op aan vaart achter het werk 
te zetten en de stad snel buiten gevaar te stellen. 1 n 15 89 kwam de wal tot 
stand vanaf de tegenwoordige uitgang van de Dalemsedijk naar het zuiden, 
tot waar de Dalempoort in 1597 gebouwd zou worden. De Staten besloten in 
159 8 om het oosten van de stad met nog drie bolwerken te versterken en 
daarmee was de vesting gereed. Dankzij de nieuwe verdedigingswerken was 
het stadsgebied verdubbeld tot 56 hecta re. 

Aldus was de stad omstreeks 1600 aangepast aan de militaire eisen van de 
tijd. Samen met Woudrichem en Loevestein vormde Gorcum een machtige 
vestingdriehoek. Hoofdingrediënten van de Gorcumse vesting waren een 
natte gracht en een aarden omwalling. Die omwalling bestond uit een hoofd
wal voorzien van elf bastions die deels bedekt waren met stenen muren. 
Tevens was er het ongenummerde kleine Tolbastion, waarop in 1598 het Tol
huis werd gebouwd. In de vestinggracht waren twee stenen beren gemetseld, 
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De vestingdriehoek Gorcum, Woudri
chem en Loevestein. Situatieplan, 
1776. Bron: Algemeen Rijksarchief, 
Den Haag (OPV/ G74). 

Stenen beer mei monniken bij hel 
Paardenwater. Foto uit 1986. Uit: 
Gorkum in beeld, deel 6. 
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één die aansloot op de Arkelsedijk en één die de Oude Wolpherensedijk met 
de vesting verbond . Zulke beren scheidden de vestinggracht van het buiten
water. Op de plaats waar de Linge in de vestinggracht uitmondde lag in die 
gracht een ravelijn , een vijfhoekig ve rdedigbaar eilandje. Het diende ter be
scherming van de vesti ng. De belegeraar moest eerst het ravelijn veroveren 
voor hij de hoofdwal kon aanvallen. 

Benaming van enkele veel voor
komende onderdelen van een 
vesling. Zie ook pagina 18 en 38. 
Uit: CA . de Bruijn en HR. 
Reijnders, Nederlandse vestingen. 
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Vier stadspoorten 
In de vestingwal bevonden zich nog maar vier verdedigbare poorten, de Kan
sel-, de Arkel-, de Dalem- en de Waterpoort. Adriaan Anthonisz. ontwierp de 
nieuwe Kanselpoort die omstreeks 15 87 werd gebouwd aan het einde van de 
Westwagenstraat. Waarschijnlijk was de Arkelpoort dezelfde als de Laag
Arkelpoort in de Middeleeuwse ommuring. In 1725 is deze poort mogelijk 
geheel of gedeeltelijk herbouwd. De middeleeuwse Hoog-Arkelpoort aan het 
einde va n de Kortendijk, werd pas in 1629 afgebroken. In de zuidoosthoek 

De Kanse/poort 
in 1603. Gewas
sen pentekening 
uit de J8de eeuw 
door J Ste//ing
we,f 

De Arke/poort 
gezien vanuit het 

noordwesten. 
Gewassen pen

tekening uit 1698. 
Tekenaar onbe

kend. 
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van de vesting kwam tussen 1595 en 1597 de Dalempoort gereed. Deze poort 
is de enige die nog aanwezig is. Ze verving de Burchpoort, die overbodig was 
geworden nadat de vesting naar het oosten werd uitgelegd. Voor de veiligheid 
besloten de autoriteiten om aan de oostkant van de nieuwe vesting geen 
doorgang meer te maken. Aan deze zijde verwachtte men immers de vijand. 
Het Eind van de Langendijk werd afgesloten door de tussen 15 80 en 1600 ge
bouwde Waterpoort, die toegang gaf tot een aanlegplaats en de Wolpherense 
dijk. 

De Dalempoorr 
gezien vanuir her 

zuidoos ren in 
1603. )l ~ 

Teken ing uil de 
J8de eeuiv doo r -Á ~------

J. Stellingwe1f f~ ~-
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1i i/i ~ .l,.R"·~..di~l · ~'::".::'.';',f ~:•~~ 
De Waterpoort 
gezien vanuit het 
zuiden in 1605. 
Tekening uit de 
J8de eeuw door 
J. Stellingwerf. 
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Een schematische doorsnede van de 
glacis, gracht en wal. De hoofdwal 
bevindt zich altijd aan de stadszijde. 
De huidige situatie in Gorcum 1vijk t 
op verschil/ende onderdelen af van 
dit model. Uit: CA. de Bruijn en 
H.R. Reijnders, Nederlandse vestingen. 

De vier stadspoorten leken veel op elkaar en dus op de nog aanwezige 
Dalempoort. Het waren eenvoudige, vierkante gebouwen van baksteen. 
Boven de doorgang van de Dalempoort bevindt zich een wachtruimte, het 
corps de garde of kortegaard. De poort is bedekt met een iets inzwenkend 
schilddak, dat wordt bekroond met een torentje. Het dak steekt wat uit over 
de rest van het gebouw en het rust op consoles. De hoekconsoles hebben de 
vorm van saters. Het onderste deel van het gebouw werd in 1770 vervangen. 
Dat jaartal staat vermeld op de sluitstenen boven de doorgang. Het bovenste, 
oudere deel bestaat uit speklagen: rode baksteen afgewisseld met natuur
steenbanden . 
Toen de Waterpoort in 1642 al in slechte staat verkeerde, besloten bestuur
ders van de stad en de Staten van Holland tot herbouw. De nieuwe Water
poort was minder sober dan de oudere poorten. Aan stadszijde was de door
gang bijvoorbeeld versierd met een poort van zandsteen, gedekt met een 
gebogen fronton. Daarin bevond zich een gebeeldhouwd cartouche met een 
reliëfvoorstelling van de legendarische Jan de Sterke. Die rijke decoraties 
weerspiegelden de toegenomen welvaart in de Gouden Eeuw. 

Aanpassingen en onderhoud 
Zo nu en dan werd de Gorcumse vesting gedurende de 1 7 de en de l 8de eeuw 
verbeterd en aangepast aan de eisen van de tijd. In 1672 legde men, ter 
bescherming van de oostelijke wal, drie ravelijnen in de oostelijke gracht. 
Tevens kwam er aan die kant van de vesting, oostelijk van de gracht, een ge
leidelijk naar het veld aflopende verdedigingswal, ook wel glacis genoemd. 
Zo 'n wal gaf dekking aan een weg waarover de stadsverdedigers ongezien 
langs de vesting konden lopen , de zogenaamde bedekte weg of enveloppe. 

Het dagelijks bestuur van de Staten van Holland, de Gecommitteerde Raden , 
hadden voor het toezicht op het onderhoud van de verschillende vestingen 
opzieners aangesteld . Onder ogen van deze heren werden regelmatig schoon
maak- en herstelwerkzaamheden verricht aan "'s lands metzel - en timmer
werken" en "' s lands fortificatie aardewerken ". Veel aandacht was er voor het 
onderhoud van het groen op de wallen. Beplanting speelde een nuttige rol in 
de defensie. Een vesting kon bijvoorbeeld door middel van bomen en strui 
ken aan het oog worden onttrokken. Door het planten van doornstruiken 
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De wallen werden goed onderhouden, 

keurig gesnoeid en gemaaid. Gezicht 
op Gorcum vanuit het noordwesten 

ter hoogte van Bastion IJl Gouache 
uil 1799 van Cornelis de Jonker. 

De rijk versierde stadszijde van de 
Waterpoort. 

.; .. -:_:�-"' 

werd een vijandelijke bestorming bemoeilijkt, terwijl met de taaie wortels van 
bepaalde planten het ondergraven van de wallen bestreden kon worden. 
Daarenboven gebruikte het leger de verse houtvoorraad op de wallen tijdens 
een belegering als bouwmateriaal. De aannemer die in Gorcum in de l 8de 
eeuw voor het onderhoud van "'s lands bomen en struiken" was aangesteld, 
kreeg nauwkeurige snoei-instructies. Bovendien, zo stond in een bestek uit 
1757, zou de man een flinke boete krijgen als "... hy uyt baatsugtigheyd te veel 
uyt de boomen quaem te snoeyen .... " 

Waterlinie 

Naast beplanting vormde inundatie een belangrijk hulpmiddel bij de verdedi
ging van een versterkte stad. Door grote stukken land rond de vesting onder 
water te zetten, werd deze nog moeilijker benaderbaar voor belegeraars. Mi
litaire inundaties werden tot stand gebracht door het doorsteken van dijken 
en het openen van inundatiesluizen. Er stond in de geïnundeerde gebieden 
met opzet slechts 30 tot 50 centimeter water. Dat was tè ondiep voor een 
boot, terwijl doorwaden gevaarlijk was vanwege de aan het oog onttrokken 
greppels en sloten. 
Stadhouder Frederik Hendrik (1584-164 7), de opvolger van Maurits, was de 
eerste die in 1629 gebruik maakte van de mogelijkheid om een aaneenge
sloten verdedigingslinie te maken met behulp van inundaties. Zwakke plek
ken in zo'n linie w11ren de hoger gelegen gedeelten zoals dijken of wegen. 
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De inundatie- ofuitwateringssluis bij 
Dalem. Uit: H Brand en J Brand, 
De Hollandse Waterlinie. Foto uit 
1985 van Foto Cozijn. Wegens twijfel 
aan het waterkerend vermogen, werd 
in 1988 een kistdam voor de sluis 
aangelegd. Na renovatie van het be
staande kunstwerk en de bouw van 
een nieuw buitenhoofd in 1997/98, 
zal deze dam weer verd1v/jnen. 

Deze werden, net als de inundatiesluizen, versterkt met for ten en schansen. 
Frederik Hendriks Utrechtse Waterlinie werd later doorgetrokken en kreeg 
de naam Hollandse Waterlinie . Ze liep van Muiden tot Heusden via Gorcum. 
In 1672, het Rampjaar, maakte het leger in de Republiek voor het eerst ge
bruik van de Waterlinie, en met succes. De Fransen, die onder leiding van 
Lodewijk XIV ons land binnenvielen, werden door het water in hun opmars 
gestuit. Ook hun pogingen Gorcum in te nemen liepen op een mislukking uit. 

Het openen van 
de inundatie

sluizen bij Dalem 
op 17 april 1940. 
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Een probleem bij het inunderen vormde het verzet van de lokale bevolking in 
het liniegebied. Die had, begrijpelijk, grote bezwaren tegen het onderwater 
zetten van het land. Vooral rond Gorcum schijnt in 1672 een grote chaos te 
hebben geheerst. Boeren trachtten er op allerlei manieren de inundaties 
ongedaan te maken. Veldmaarschalk Wirtz, toen commandant van de vesting 
Gorcum, klaagde in een brief aan de Staten van Holland dat "het landt het
welcke den eenen dagh onder ende blanck staet, des anderen morgens dic
kwijls qualijk meer nat is ...." 

Niet-defensief gebruik 
In vredestijd gebruikten inwoners de verdedigingswerken voor allerlei niet
defensieve doeleinden. Zo verpachtten de militaire autoriteiten het recht om 
de grachten te bevissen en de wallen te beweiden. Binnenkanten van bolwer
ken werden ij ve rig benut. Men vond er onder andere lijnbanen, molens, lust
hoven en moestuinen. Dat dit ook in Gorcum het geval was, blijkt uit de 
oude namen van een aantal bastions. 

De functie van de 
wallen als water
kering is nog 
altijd actueel. 
Foto van de aan
gebrachte bekis
ting in de coupure 
van de Water
poort tijdens de 
"bijna-ramp" in 
februari 1995. 

De wallen hadden verder een zeer nuttige, niet-militaire functie, en wel die 
van waterkering; de wallen dienden immers ook als dijken. Door de eeuwen 
heen is Gorcum geregeld door overstromingen bedreigd. Vooral in de winter 
en het vroege voorjaar zwollen de ri vieren aan tot enorme, vaak met ijs
schotsen bedekte watermassa 's die de dij ken bedreigden. In die tijd van nood 
moest de bevolking met vereende krachten werken aan het afdammen en 
dicht houden van poorten, sluizen en watergangen. 
Het gebruik van de wallen voor recreatieve doeleinden is niet slechts iets van 
onze tijd. Reeds in de l 7de en l 8de eeuw trokken vestingwerken wandelaars 
aan en bezongen schrijve rs het fraaie uitzicht vanaf de wallen. 
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Het Paardenwater met de Arke/poort 
gezien vanuit het noordoosten. 
Pentekening met gewassen inkt door 
H Tavernier, circa 1760. 

Twee heren flanerend langs de 
wallen, genietend van de "schoone 
watergezigten. 11 Ter hoogte van de 
Duivelsgracht gezien vanuit het 
westen, 1750. Tekening van Jan de 
Beijer. 

Juist het contrast tussen aan de ene kant de beslotenheid van de stad en aan 
de andere kant de uitgestrektheid van het landschap maakte de vestingwer
ken zo aantrekkelijk. In een beschrijving van Gorinchem uit 1744 nodigt de 
auteur zijn lezers als het ware uit om eens de vesting rond te kuieren: "De 
Wallen rondsom de Stad," schrij ft hij , "leggen zee r vermaakelijk. Men heeft er 
ve rschiet van schoone watergezigten. " 

De vier stadspoorten vormden centrale plaatsen waar het in- en uitgaande 
verkeer in de gaten werd gehouden en waar werd gecontroleerd op de be
taling van accijnzen. Poortwachters, nu in dienst van de militaire autoriteiten 
in plaats van de stad, sloten de poorten elke avond om half elf. Wie daarna 
nog naar binnen of naar buiten wilde, betaalde poortgeld. Personen die geen 
inwoner van Gorcum waren, betaalden zelfs dubbel. Daarentegen waren 
burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden, de drossaard en de officieren 



n 

e 
e 
r 

e 

n 
a 
n 
n 
n 

23 

Poterne in de Da!emwal. 
Foto uit 1975. 

van het garnizoen, inclusief hun gezinnen en huispersoneel , vrijgesteld van 
poortgeld. 

Oorlog in Gorcum 
Sinds het beheer van de Gorcumse wallen was overgegaan van het stads
bestuur op de Staten van Holland, was ook het verdedigen van de vesting niet 
meer nagenoeg uitsluitend de taak van de Gorcumse burgers. Zij werden bij
gestaan door Staatse troepen. In de l 7de en l 8de eeuw waren dan ook met 
regelmaat soldaten in Gorcum gelegerd. 

In 1787 vonden er voor het eerst beschietingen plaats bij Gorcum. De patri
ots gezinde stad werd op 17 september door het Pruisische leger tot overgave 
gedwongen. 
Het meest roerig voor de Gorcumse vesting was de Franse tijd , met als diep
tepunt de winter van 18 13 op 1814 toen de stad de zwaarste belegering uit 
haar geschiedenis moest ondergaan. De Franse generaal Rampon, comman
dant van Gorcum, wist de stad drie maanden lang voor keizer Napoleon in 
bezit te houden. Hij bewees daarmee de kracht van de Gorcumse vesting. 
De Franse overheersing in ons land begon met het binnenrukken van de 
Franse revolutionaire legers in 1795. Als gevolg van een strenge vorst konden 
de soldaten ditmaal ongehinderd hun weg vervolgen over de bevroren Wa
terlinie. De troepen in Gorcum boden weinig tegenstand. Al na twee dagen 
gaven zij zich over. 

In 1810 lijfde Napoleon Holland in bij zijn keizerrijk. Napoleon was over
tuigd van het strategisch belang van "Ie petit fort de Gorinchem", zoals hij 
schreef in 1810. Hij wi lde Holland voor het keizerrijk behouden en hechtte 
daarom grote waarde aan de verdedigingslinie van Naarden tot Gorcum, de 
"vra ie ligne de !'empire", zoals de keizer deze in 18 11 noemde. Bovendien zag 
hij Gorcum als een bruggenhoofd aan de Merwede, gelegen op de plaats waar 
de belangrijke 'route imperiale ', de weg tussen Amsterdam en Parijs, de rivier 
kruiste. Die route was bestemd voor efficiënte troepenverplaatsingen. 
In 1811 maakten Napoleon en zijn echtgenote Marie Louise een reis naar 
Holland. Het echtpaar overnachtte van vijf op zes oktober te Gorcum. Tij 
dens dat bezoek deed de keizer, te paard, een inspectieronde over de wallen. 
Hij gaf allerlei bevelen omtrent het verbeteren van de vestingwerken. De 
Franse genie diepte daarop de grachten uit en voorzag de hoofdwal van een 
palissadering. Bovendien werd de poterne aangebracht die zich in de hoofd
wal tussen de bastion s IX en X bevindt. Zo'n poterne is een overdekte door
gang in de hoofdwal waardoor posten buiten de vest ing, zoals de ravelijnen, 
beter bereikbaar werden en waardoor soldaten zich bij het oprukken van de 
vijand konden terugtrekken. 
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Portret van generaal Rampon. 

Plattegrond waarop is aangegeven op 
welke wijze de vesting Gorcum in 
1813 bewapend was. De lijntjes geven 
de schootsvelden aan van het op 
bastions en wallen gepositioneerde 
geschut en met name de locaties 
waarop deze schootsvelden samen
kwamen, zodat daar een aanvaller 
van twee kanten kon worden bestookt. 
Bron: Reproductie Algemeen Rijks
archief Den Haag (OPV/ G80). 

In oktober 1813 verloren Napoleons troepen de slag bij Leipzig. Daarop 
marcheerden de overwinnaars, de geallieerde legers, waaronder de Pruisen, 
sne l naar het westen. In een poging Holland te behouden gelastte Napoleon 
Coevorden, Delfzijl, Naarden en Gorcum in staat van beleg te brengen. De 
keizer had vooral zijn hoop gevestigd op Gorcum. Het was van belang de ver
binding tussen Gorcum en de andere rivieroever, die nog in handen van de 
Fransen was, intact te houden. 
De keizer stelde generaal Rampon aan als vestingcommandant in Gorcum. 
Deze arriveerde op 20 november en moest de plaats in staat van verdediging 
brengen. Rampon gaf de opdracht, ter verbetering van het schootsveld, alle 
houtgewas en bouwwerken zoals schuurtje s, molens en th eekoepels te ver
branden of te slopen tot een afstand van 450 meter van de vesting. Vervol
gens werd het land rond de stad onder water gezet en brachten soldaten 
gaten aan in de toegangswegen tot de vesting. Over de bastions werden hon
derdelf vuurmonden verdeeld. Op I december werd een verbod uitgevaardigd 
om zich zonder toestemming op de wallen te bevinden. 
Gorcum verkeerde aan alle kanten in goede staat van verdediging en de 
Franse bezetters zouden een kans hebben gehad, indien de zuidoever van de 
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De door de ontploffing op JO januari 
1814 venvoeste Pelmolen op de 
Pelwa!. Ets/gravure van J Hilrrop 
naar een tekening van C de Jonker. 

rivier in hun handen gebleven was, zodat de stad tenminste aan één zijde was 
gedekt en niet omsingeld kon worden . Maar dat was niet het geval. Geleide
lijk sloten de Pruisen onder generaal Zielinsky de stad in het oosten, noorden 
en westen in met bataljons in Schelluinen, Hoornaar, Hoogblokland, Meer
kerk, Dalem en Vuren . Al op 8 december wisten de geallieerden ook de zuid
oever van de rivier te bereiken en de daar gelegerde Fransen terug te dringen. 
Toen Rampon op 15 december de Hollandse vlag op de toren van Woudri
chem zag wapperen, besefte hij voor een verloren zaak te strijden. 
Toch hield hij nog meer dan twee maanden stand. Pas op 4 februari capitu
leerden de Fransen, nadat de stad een reeks zware geallieerde bombarde
menten had doorstaan. 
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3. DE WALLEN IN DE NEGENTIENDE EEUW 

Gorcum bleef vesting 
Het strategisch belang van Gorcum was in 1813 en 1814 duidelijk aange
toond. Gorcum maakte bovendien deel uit van de Nieuwe Hollandse Water
linie, een van de belangrijkste negentiende-eeuwse verdedigingslinies. Deze 
linie, die in 1815 in de beginfase van het Koninkrijk der Nederlanden was in
gesteld, liep net als de oude Hollandse Waterlinie van Naarden en Muiden tot 
aan de Biesbosch, maar was deels naar het oosten verschoven, zodat Utrecht 
ook binnen de linie viel. Anders dan veel andere Nederlandse steden, die in 
de loop van de l 9de eeuw werden ontheven van de plicht hun vestingwerken 
te onderhouden, zou Gorcum tot in de 20ste eeuw als vestingstad gehand
haafd blijven, samen met Brielle, Geertruidenberg, Muiden, Naarden, Weesp, 
Willemstad, Woudrichem en Hellevoetsluis. Wettelijk vastgelegd werd de ves
tingstatus van de stad in de Vestingwet van 187 4. Voortaan zou er in Gor
cum permanent een garnizoen gelegerd zijn. 

Knellende banden 
In de l 9de eeuw groeide de opinie dat vestinggordels knellende banden wa
ren. Omgekeerd beschouwden groeiende steden die hun wallen mochten ont
mantelen dat als een aangename bevrijding uit een keurslijf. Die opvatting 
hing vooral samen met de plicht van vestingsteden zich te houden aan de zo
genaamde "verboden kringen", geregeld in de Kringenwet uit 1853 (een ver
volg op een soortgelijke wet uit 1814). Om een vrij schootsveld te behouden, 

De omvang 
van de verboden 
kringen om Gor
cum, Woudri

",, chem en Loeve
srein, 1820. Bron: 
Reproductie Alge
meen Rijksarchief, 
Den Haag 
(OPV/G85). 



r
e 
1-

>t 
lt 
n 
n 
l-
), 

;-

l

t
g 
)-

l, 

r 

27 

golden voor bepaalde kringen rond de versterkte stad strenge bouwvoor
schriften. Op die terreinen mochten geen of slechts gemakkelijk te verwijde
ren bouwsels worden neergezet. In een tijdperk van stijgende bevolkingsgroei 
- de Gorcumse bevolking verdubbelde in die eeuw - en beginnende industria
lisatie betekende dat een behoorlijke beperking van de ontwikkelingsmoge
lijkheden van een stad. Terwijl andere steden zich naar alle kanten konden 
uitbreiden, moesten "s Landsvestingen" hun activiteiten binnen de wallen 
zien op te vangen. De negentiende-eeuwse geschiedschrijver H.A. van Goch 
toont zich in zijn boek "Van Arkel 's Oude Veste" (1898) een man van zijn 
tijd wanneer hij klaagt: "Tot den huidigen dag is Gorinchem ingesnoerd in 
een zijn groei en bloei belemmerend vestingcorset en is de stad gedoemd te 
blijven binnen haar beperkten cirkel." 

Militiaire ontwikkelingen 
De l 9de eeuw kenmerkte zich door een snelle ontwikkeling van de aanvals
wapens. Verdedigingswerken werden aan die verbeteringen aangepast, bij
voorbeeld door het maken van "bomvrije" gebouwen voor munitie en man
schappen en het aanleggen van vooruitgeschoven forten die de kernvesting 
moesten beschermen. In 1885 werden deze aanpassingen weer tenietgedaan 
door de invoering van de zeer vernietigende brisantgranaat. De tot dan toe 
uitsluitend van metselwerk gemaakte en soms met aarde bedekte verdedi
gingswerken waren hier slecht tegen bestand. 

Ook het geschut met de getrok
ken loop dwong tot ingrijpende 
wijzigingen in de bouw van 
verdedigingswerken. Uit: N de 
Roy van Zuydewijn, Verschanste 
schoonheid. 

De vesting Gorinchem is echter in de l 9de eeuw nauwelijks gemoderniseerd. 
Ze werd namelijk al vroeg in die eeuw gedekt door een aantal op enige af
stand liggende defensiewerken. Een voorbeeld daarvan is het Fort bij Vuren 
uit 1844 op de noordelijke Waaldijk, ten oosten van de stad. Men treft op de 
Gorcumse wallen slechts een klein aantal bomvrije gebouwen aan . Een ervan 
is het buskruitmagazijn uit 1838 op bastion XI. Inwendig is dat gebouw ge
dekt door een halfcirkelvormig gemetseld gewelf. 
In de jaren 1830/1831 werd in Gorcum weer de staat van beleg uitgeroepen. 
Oorzaak was de afscheiding van België, waarmee Nederland vijftien jaar lang 
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De Dalempoort vanuit het zuidoosten 
rond 1924. Ets van HE. Roodenburg. 

Soldaten op 
Bastion IX 
Foto omstreeks 
19 JO. 

één koninkrijk had gevormd. De tienduizenden soldaten die in die jaren in de 
stad gelegerd waren, hoefden dit keer echter niet in actie te komen. En ook 
gedurende de rest van de l 9de eeuw kwam het Gorcumse garnizoen niet in 
de gelegenheid de vorderingen van de krijgstechniek aan den lijve te ervaren. 

Economische belangen 
Toen Gorcum nog in 1899 bij Koninklijk Besluit als vesting eerste klasse 
werd aangemerkt, was duidelijk dat zij niet snel van haar ve rdedigingswerken 
af zou komen. Maar dat betekende niet dat haar wallen onaangeroerd bleven. 
Gorcum was altijd een belangrijk regionaal handel scentrum geweest en het 
stadsbestuur wilde dat graag zo houden. Het wilde voorkomen dat de plaats 
door zijn knellende vestingstatus geleidelijk in een dode stad zou veranderen. 
Daarom werd er veel energie gestoken in het aanpassen van de stad aan de 
eisen van het moderne verkeer. Zodoende kwam er in 1860 een extra door
gang in de vesting: de Vijfde Uitgang. 

In het jaar 1864 broedde het stadsbestuur op een plan om de Dalempoort af 
te breken en de vestingwal aldaar door te trekken. De poort vormde een 
zwakke schakel in de waterkering. Nog in de winter van 1841 had de kistdam 
in de poort het onder druk van hoog water en ij s begeve n. Niettemin gaf de 
Minister van Oorlog geen toestemming. 
Aan deze weigering en aan haar afgelegen ligging heeft de Dalempoort het 
waarschijnlijk te danken dat zij niet het lot van de drie overige stadspoorten 
volgde. Als zo veel stadspoorten in de l 9de eeuw belandden deze drie onder 
de slopershamer, zonder dat daartegen protest werd aangetekend. Slechts een 
enkeling had in die tijd oog voor de architectonische en historische waarde 
van oude stadspoorten. De meeste mensen beschouwden ze slechts als oude 
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De Kanselpoortcoupure met de 
Kanselpoortbrug in 1880. 
Aquarel van J. Sizoo. 

.j _ ~· ' ,~;. :' 

De huidige, bredere Kansel
poortcoupure. Foto uit J986. 
Uit: Gorkum in beeld, deel 6. 

brokken metselwe rk die het toegenomen verkeer belemmerden en hoge on
derhoudskosten met zich meebrachten. 
Kort na 1818 zou de Kanselpoort al het veld ruimen . Mogelijk verkeerde de 
poort in slechte staat. In plaats ervan kwam een open doorgang, een coupure, 
in de vest ingwal. De zijmuren van die coupure waren voorzien van sponnin
gen waarin, als waterkering, horizontale schotbalken konden worden aange
bracht. In 1857 kondigde de eerstaanwezend ingenieur van de genie de 
afbraak van de Arkelpoort aan. Bevolking noch gemeentebestuur maakte be
zwaar. In de plaats van de oude poort kwam ook hier een coupure in de wal. 
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De Arke/poort gezien vanuit het 
zuiden rond 1850, dus zeven jaar 
vóór de afbraak. Aquarel, gesigneerd 
"JA. v.H" 

In 1893 zou ook de Waterpoort afgebroken worden. De verwijdering daarvan 
hing samen met een belangrijke verandering in de Gorcumse infrastructuur: 
de aanleg van het Merwedekanaal. Deze werkzaamheden brachten ingrij
pende wijzigingen met zich mee aan de westkant van de vesting. Allereerst 
moest een heel bolwerk, bastion III of het Hoogblokland-bolwerk, worden 
weggegraven. Aansluitende courtines werden daarop verzwaard en gewijzigd, 
terwijl bastion II in westelijke richting werd uitgebreid. Vervolgens kregen de 
bastions een nieuw nummer. Het tot dan toe ongenummerde Tolbastion werd 
nummer Vl. Verder maakte de opheffing van bastion III de aanleg nodig 
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De (voormalige) 
Waterpoort sloot 
het Eind af Foto 
omstreeks J890. 
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van het bomvrije verdedigingswerk (caponnière) op bastion III (oud IV) ter 
verdediging van de tegen dit bastion gebouwde Grote Merwedesluis. Deze 
caponnière heeft aan de bovenzijde een cementbetondekking. 
Bij het graven van de in de monding van het Merwedekanaal gelegen Voor
haven, werd de oude Wolpherense dijk doorgraven. In het vervolg was het 
niet meer mogelijk om de aanlegplaats buiten de Waterpoort via deze dijk te 
bereiken. Al het veerverkeer moest dus voortaan via de stad en door de Wa
terpoort. Het gemeentebestuur besloot daarop dit obstakel te verwijderen. 
Voor de sloop van het fraaie gebouw kreeg het bestuur niet direct toestem
ming. De Mini ster van Binnenlandse Zaken beschouwde de Waterpoort te 
Gorcum namelijk als "een fraai, goed bewaard voorbeeld van militaire archi
tectuur uit de eerste helft van de XVIIe eeuw." Het Gorcumse gemeente
bestuur wilde echter niet ingaan op mogelijke alternatieven voor afbraak en 
bleef bij zijn standpunt dat de poort "een volmaakt onnut gebouw" was. 
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Opnieuw het Eind. 
De Waterpoort is 
inmiddels ver
dwenen. Foto 
omstreeks 1935. 

Het bouwfragment van de 
Warerpoort in de ruin van het 
Rijksmuseum (zuidzijde). De 

deuren op de achrergrond geven 
toegang tot een niet voor 

publiek toegankelijk deel van 
het museum. Foto Rijksmuseum 

Stichting 

Uiteindelijk kreeg de stad in 1893 toch toestemming tot afbraak. De zand
steenstukken die de stadszijde van de Waterpoort hadden versierd , werden in 
opdracht van de minister naar het Amsterdamse Rijksmuseum gezonden. In 
de tuin van het museum is de fro ntzijde van de Gorcumse Waterpoort weer 
opgebouwd. Zij staat er nog, samen met een aantal andere ve rbannen stads
poorten. 
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Soldaten aan het werk op 
Bastion VJJJ, foto uit 1892. 

4. VESTINGWERKEN IN DE TWINTIGSTE EEUW 

Defensieve betekenis vestingen kleiner 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog ( 1914-1918) bleef Nederland neutraal. Wel 
werd er gemobiliseerd en bracht het leger de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
staat van verdediging. Tot herfst 1918 was in Gorcum een garnizoen gelegerd 
dat de bevolking in omvang evenaarde. 
Oologvoering over de grenzen bracht echter aan het licht hoe verouderd de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie was. Het tijdperk dat forten en vestingen dienst 
konden doen als verzamelplaatsen voor manschappen en geschut bleek voor
bij te zijn. Deze waren niet bestand tegen zware beschietingen met de krach
tige, industrieel vervaardigde wapens die de legers in deze oorlog massaal ter 
beschikking stonden. Onderkomens voor manschappen en geschutopstellin
gen moesten voortaan meer verspreid in de linie worden aangelegd, en bo
vendien vervaardigd worden van gewapend beton. Hoewel het Nederlandse 
leger al in 1918 begon met de aanleg van zulke betonnen schuilplaatsen in de 
Waterlinie, vond een meer omvangrijke modernisering ervan vooral in de 
jaren '30 plaats, toen op strategische plaatsen betonnen kazematten werden 
gebouwd. Vesting Gorcum kreeg omstreeks 1930 zo 'n kazemat op bastion 
XI. Daarachter kwam een klein gebouwtje van de militaire gasschool, waar 
oefeningen werden gehouden. 
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De bouw van deze bunkers was nog niet afgerond toen de Tweede Wereld
oorlog in 1939 uitbrak. Er werd weer gemobiliseerd en in Gorcum kwamen 
ongeveer 1500 soldaten. Ook bracht het leger de Nieuwe Hollandse Waterli
nie weer in gereedheid. Ten oosten van Gorcum kwam Laag-Dalem onder 
water te staan (zie ook pagina 20). 
In tegenstelling tot de Oude Waterlinie heeft de nieuwe nooit haar defensieve 
waarde in oorlogstijd kunnen tonen. Ook niet tijdens de Tweede Wereldoor
log. In mei 1940 vloog de Duitse Luftwaffe ongehinderd over de geïnun
deerde zone en dropte zijn troepen achter de linie. Ook de in Gorcum gele
gerde militairen bleven grotendeels buiten de oorlogshandelingen. Alleen op 
11 mei werd met luchtdoelgeschut een Duits jachtvliegtuig neergehaald. 

Einde vesting Gorcum 
De rol van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was uitgespeeld. Haar duurzame, 
grotendeels negentiende-eeuwse verdedigingswerken hadden geen betekenis 
meer in een oorlog die gevoerd werd in en vanuit de lucht en in een moderne 
bewegingsoorlog. De eeuwenlange militair-defensieve betekenis van Gorcum 
als vesting liep daarmee eveneens op haar einde. In 1959 werd de vesting dan 
ook bij Koninklijk Besluit opgeheven. Tenminste, het oostelijk deel. Het wes
telijk deel was al in 1926 van haar vestingstatus ontheven. Garnizoenstad 
bleef Gorinchem niettemin nog tot 1967 . Toen de soldaten met hun gezinnen 
in dat jaar vertrokken, veroorzaakte dat voor het eerst sinds 1945 een lichte 
bevolkingsdaling. 
Met de opheffing van de omstreden verboden kringen was al in 1899 een 
schuchter begin gemaakt. De Kringenwet gold vanaf toen niet meer voor de 
terreinen ten noorden van de rivier de Merwede en ten westen van het Mer
wedekanaal. Vanaf 1919 was de wet ook niet meer van toepassing op het 
gebied ten noorden van de vesting. Dat betekende nieuwe ruimte voor wo
ningbouw en industrie, en die was nodig want de binnenstad was geleidelijk 
helemaal volgebouwd. In de jaren 1926 en 1945 verdwenen de resterende 
verboden kringen. Vooral na 1945 werd te Gorcum heel veel gebouwd. 
Rondom de oude vesting verrezen uitgestrekte woonwijken om de groeiende 
bevolking op te vangen. Eerst vooral in noordwestelijke richting, later ook 
oostelijk van de stad. Het fraaie contrast tussen de beslotenheid van de ves
ting en het open schootsveld daar omheen, behoorde daarmee deels tot het 
verleden. 

Monument 
Gorcums wallen zijn sinds 197 4 ingeschreven in het register van beschermde 
monumenten. Dat wil zeggen dat het verboden is om zonder vergunning iets 
aan de wallen te wijzigen. Daarmee is het behoud van deze imposante res
tanten van Gorcums militaire geschiedenis in zekere mate gewaarborgd. 
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De Dalemwal met kanonnen en op 
de achtergrond korenmolen De Hoop. 
Foto J Waltheer uit 1997. !, 

Foto links: Voormalig kruitlaborato
rium uit J864 op Bastion IX nu in 
gebruik als repetitieruimte voor pop
muzikanten. Foto J Waltheer uit 1997. 

Foto rechts: Het Natuur- en Milieu 
Educatiecentrum 'de Woelse Hoek'. 
ook op Bastion IX Foto J Waltheer 
uit 1997. 

Bovendien is Gorcum in 1988 tot beschermd stadsgezicht uitgeroepen. Dat is 
vooral van belang voo r het behoud van het stadssilhouet in het oosten en 
zuidoosten . Aan die zijde is het voor een vesting zo typerende isolement ten 
opzichte van de omgeving voor een groot deel nog aanwezig. 
De Gorcumse vesting is daarmee echter geen levenloos monument geworden. 
Op de wallen heerst nog veel bedrijvigheid. Sinds 1988 is in het voormalig 
kruithui s op Bastion IX bijvoorbeeld een repetitieruimte voor popmuzikan
ten gevestigd. Op hetzelfde bastion staat het gebouw van de schietvereniging 
Gorcum . Ook andere activiteiten die in de binnenstad geluidshinder kunnen 
veroorzaken vinden plaats op de wallen. Zo heeft het Christelijk Showkorps 
Gorcum zijn oefenruimten aan de Vijfde Uitgang, in een voormalige kruitbunker. 
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Ook de Gorinchemse fanfare Volharding is sinds 1988 gevestigd op Bastion 
XI aan de Vijfde Uitgang. 
Meer op rust en een natuurlijke omgeving gestelde instellingen zijn trouwens 
ook op de wallen te vinden. Sinds 1994 is, eveneens op Bastion IX, het Na
tuur en Milieu Educatiecentrum "de Woelse Hoek" gehuisvest in een voor
malig instructiegebouw van de Bescherming Bevolking. Volkstuinders, verza
meld in de belangengroep Oostgrachttuinders, oefenen hun liefhebberij uit 
aan de oostkant van de vesting en op de ravelijnen. Het Paardenwater wordt 
verpacht aan de plaatselijke hengelsportvereniging. 
Verder zijn er woningen op de wallen gebouwd. In 1986 kwamen de huizen 
aan het Wilhelminaplein, op bastion IV gereed. Aan dit plein stonden vroeger 

Ravelijn met 
volkstuinen in de 
Oostgracht. Foto 

J Waltheer uit 
1997. 

De wallen ver
vullen nu ook een 
belangrijke recrea
tieve f unctie als 
schitterend wan
delgebied. Op de 
achtergrond de 
huizen aan het 
Wilh elminap!ein. 
Foto J Wa/th eer 

,, uit 1997. 
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Bomvrij verdedigingswerk 
(caponnière) op Bastion JIJ 
Uit: Gorkum in beeld, deel 6. 

Het voetgangerspad bij de Vijfde Uit
gang. Met op de achtergrond het in 
1950 gebouwde mililaire instructie
lokaal op Bastion XI In 1958 werd 
een verbindingspost in het gebouw 
ondergebracht (thans in gebruik bij 
fanfare Volharding). Erachter (niet 
zichtbaar op de folo) staar het voor
malige groot kruitmagazijn uit 1838. 

woningen voor militairen. Verpleegtehuis 't Nieuwe Gasthuis op bastion VII 
werd in 1973 in gebruik genomen. 

De verdedigingswerken hebben na het verdwijnen van hun militaire rol trou
wens nog steeds een functie als waterkering, aan de zuidzijde zelfs die van 
hoofdwaterkering. Daarnaast vervullen de wallen momenteel vooral een rol 
als wandelpark. Dankzij de oude vesting beschikken de Gorcumers over een 
meer dan gemiddelde hoeveelheid groen, en dat op korte afstand van het 
rumoerige stadshart. De gemeente heeft zich de laatste jaren ingespannen om 
deze fraaie groengordel nog aantrekkelijker te maken voor recreanten. Daar
toe is de vesting door de afdeling Groenvoorziening aan een grondige op
knapbeurt onderworpen. En in mei 199 5 zijn op het Dalembastion twee 
kanonnen geplaatst van het type dat van de 17 de tot het einde van de l 9de 
eeuw op de vestingwallen stond. Ook is er een vestingwandeling uitgezet. Wie 
op zaterdag de wallen bezoekt, kan bovendien de gerestaureerde molens De 
Hoop (op bastion VIII) en Nooit Volmaakt (op bastion 1) bezichtigen. In 
beide molens wordt weer graan gemalen. 
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bastion 
coupure 
courtine 

escarp 
flank 

fort 
glacis 

halye maan 

hoofdwal 
kazemat 
poterne 
raYelijn 
schans 

stenen beer 
talud 

arsenaal 
barbette 
barrière 

hoornwerk 

kroonwerk 
lunette 

palissade 
papenmuts 

redoute 
remise 

retranchement 
rondeel 
traYerse 

Verklaring straatnamen in de wijk Wijdschild 

Straatnamen die voorkomen in 'Wallen en Poorten ': 

vijf11oekige gemetselde of aarden uitbouw van een verded igingsmuur of wal; 
open doorgang in de vestingwal ; 
wal tussen twee bastions ; 
grachtboord aan de zijde van de vesting; 
gedeelte van een bastion dat grenst aan de hoofdwal ; 
klein zelfstandig verdedigingswerk; 
geleidelijk naar het veld aflopende verdedigingswal; 
werk tot dekking van de saillant (of punt) van een bastion of ravelijn , ook wel 
andere naam voor ravelijn ; 
doorlopende wal van een vestingwerk; 
bomvrije ruimte van waaruit verdedigend vuur ka n worden gegeven; 
overdekte doorgang door de hoofdwal; 
in vestinggracht liggend werk ter bescherming van een vestingfront; 
zelfstandig aarden werk van uiteen lopende vorm; 
gemetselde dam in de vestinggracht ; 
helling van een wal. 

Straatnamen die niet voorkomen in 'Wallen en Poorten ': 

wapenmagazijn; 
verhoging achter de borstwering voor het opstel len van geschut ; 
versperring ; 
buitenwerk of voorwerk (klein verdedigingswerk voor de hoofdwal van een 
vesting) van langgerekte vorm met een eenvoudig gebastionneerd front; 
buitenwerk of voorwerk bestaande uit dri e bastions; 
buitenwerk als versterking aan een vesting; 
omheinig van in de grond ges lagen, met elkaar verbonden palen; 
buitenwerk of voorwerk in de vorm van een bisschopsmijter; 
klein , geïsoleerd vestingwerk ; 
bomvrije schuilplaats; 
verdedigingswerk of verschans ing binnen of achter een bastion; 
toren aan een vestingmuur; 
loodrecht op de hoofdwal staande wal tot dekking tegen zijwaarts naderende 
schoten. 
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COLOFON 

Wallen en poorten is het vijfde deel in de Gorcumse Monumentenreeks, uit
gegeven door de Stichting Merewade te Gorinchem. In de reeks verschijnen 
publicaties over Gorcumse monumenten in de ruimste zin van het woord. 
Reeds verschenen: 
- Honderd jaar schutten, door T. de Nijs (1993); 

Grote Kerk en Toren, door A.J. Busch (1994); 
'Niet uit zucht tot praalvertoon of weelde', door drs. T. Cerutti-Uijen (1995); 
'De sleutel van Holland', door drs. J.A. de Jong (1996). 

Drs. A. Horsthuis (1965) studeerde Illustratieve Vormgeving aan de Konink
lijke Akademie voor Kunst en Vormgeving te Den Bosch (1984-1988) en 
vervolgens geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. 

De Stichting Merewade (Postbus 548, 4200 AM Gorinchem) werkt onder 
auspiciën van de Stichting Stadsherstel Gorinchem (SSG). 

Vormgeving, druk en afwerking zijn verzorgd door Snep Offset b.v. te Gor
cum, welk bedrijf de uitgave ook steunde. 

De gemeente Gorcum heeft van deze uitgave een groot aantal exemplaren af
genomen, waardoor de illustraties deels in kleur konden worden uitgevoerd. 

Aan de totstandkoming van dit boekje is medewerking verleend door de Gor
cumse archivaris R.F. van Dijk en diens voorganger A.J. Busch. 

Illustraties: 
Stadsarchief van Gorcum; 

- Algemeen Rijksarchief, Den Haag; 
Foto Jos Waltheer, Gorcum; 
Rijksmuseum-Stichting, Amsterdam; 
Snep Offset bv, Gorcum; 

- Foto Cozijn, Leerdam. 

Indien bij een illustratie de bron niet is vermeld, is deze afkomstig uit het 
stadsarchief van Gorcum. 





1. Kanselpoortcoupure 
2. Wolpherenwal 
3. Bastion 111 of Kerkhofbolwerk 
4. Caponnière 
5. Kat (verhoging op het bolwerk) A6. Courtine (zie pag. 12) 

NOORD7. Rechterflank (zie pag . 11 ) 
8. Rechterface (zie pag. 12) 
9. Bastion IV, Wolpherenburg of 

Moestuinbolwerk (met zicht op 
de woningen aan het Wi lhelminaplein) 

10. Linkerface 
11. Linkerflank 
12. Beer (zie pag. 14) 
13. Bastion V, Sandenburg of 

Pelmolen bolwerk 
Zesde uitgang (poortje naar Q 
Buiten de Waterpoort) <9~ 
Bastion VI of Tolbastion met Tolhuis ""0ti-: 
Waterpoort.coupure ~ 
Eind 0Peterbrug 

19. Altenawal 
20. Bastion VII, Altena-, Stuivezand

of Runmolenbolwerk 
Oalemwal 
Dalem poort 
Bastion VIII of Dalembolwerk met 
korenmolen De Hoop (1764) 
Kruitmagazijn 
Dalemsedijk 

26. Kruitlaboratorium uit 1864 met aan 
de andere kant van het bolwerk 
het Milieu Educatie Centrum 
Bastion IX of Ujnbaanbolwerk 
Poterne 
Ravelijn in de Oostgracht 

VLUCHTHAVEN
Enveloppe (zie pag. 18) 
Bastion X, Kekum- of Kleinbolwerk 
Bastion XI, Roeienburg, Revolutie- of 
Galgenbolwerk 

33. Groot kruitmagazijn uit 1838 met ernaast het 
voormalige militaire instructielokaal uit 1950 

VEERDIENST 34. Vijfde Uitgang 
35. Korenbrug Buiten de 
36. Bastion I of Molenbolwerk met Waterpoort 

korenmolen Nooit Volmaakt (1717) 
37. Beer Q
38. Arkelpoortcoupure SIE}éuwijk WOL!drichem 

MERWEDE39. Bastion Il, Arkel- of Schelluinenbolwerk / Q 
40. Plaats van Hoogbloklandbolwerk 

(bij aanleg Merwedekanaal vergraven) 




