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Stichting Menno van Coehoorn 

Gorinchem vestingstad aan de Merwede 

Gorcum is rond het jaar 1000 ontstaan waar de Linge in de Merwede stroomt. Omstreeks 
1250 kwam "Goriks Heem", een nederzetting van vissers en handelaren, in bezit van Jan 
van Arkel. Op 11 november 1382 mocht "Gorinchem"zich officieel stad noemen. De 
stenen stadsmuren dateren van ongeveer 1350. 

In de tachtigjarige oorlog bleken de stadsmuren niet meer opgewassen tegen de nieuwe 
aanvalswapens. Tussen 1584 en 1609 werden wallen aangelegd met elf bastions en 4 
poorten met een vestinggracht aan de buitenzijde, naar het ontwerp van o.a. de 
Alkmaarse burgemeester Adriaen Anthonisz. en de Gorinchemse schout Jacob Kemp. Van 
de 4 stadspoorten is alleen de "Dalempoort" overgebleven. De andere drie zijn in de 
negentiende eeuw afgebroken om het verkeer doorgang te verlenen. 

De Gorcumse vestingwallen met bastions, ravelijnen en coupures vormen een belangrijk 
cultureel erfgoed. Samen met Woudrichem en Loevestein vormde Gorinchem een bijna 
onneembare vestingdriehoekals onderdeeel van de Hollandse en later de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 
Het militaire belang van Gorinchem werd lange tijd hoog geschat. De strat~gjsche)igging 
was er de oorzaak van dat de stad diverse malen middelpunt van oorlogshändêUngen 
was. Zo vormde de aanwezigheid van Franse.bezetters na 1795 een zwarê:aanslág op de 
stad die volgens het toenmalige stadsbestuur "op jammerlijke wijze is verarmd en 
uitgeput geworden".In het bijzonder in de winter van 1813 en 1814, toen Pruisische 
troepen het Franse bezettingsleger uit de stad probeerden te drijven. Zesduizend Franse 

__ r.nilitairen hadden zich in Gorinchem verschanst. Maandenlang werd de stad 
gebombardeerd, voordat de Fransen werden verslagen. De belegering was een ramp 
voor de stad,honderden woningen werden beschadigd. 

Ondanks diverse aanpassingen is het grondpatroon van de vestingwallen in vier eeuwen 
tijd nauwelijks veranderd. In 1772 werd· biJ bastion I de stenenbeer met monniken 
gebouwd. In de negentiende eeuw verrezen diverse kruitmagazijnen op de vestingwaUen. 
In 1893 werd voor de verdediging van de grote Merwedesluis, hiervoor moestéén 
bastion wijken, de Caponniére gebouwd. 
Gorinchem bleef tot ver in de twintigste eeuw een vestingstad.Het betekende dat er 
permanent een garnizoen,in grootte variërend van 700-1000 militairen, werd gelegerd. 
De stad beschikte in de negentiende eeuw over 4 kazernes. 

Sinds 1974 behoren de wallen tot de beschermde monumenten. 
Het gedeelte van de wallen langs de Merwede heeft een waterkerende functie.Aangezien 
deze over de gehele lengte langs de rivier,volgens de huidige normen, te laag waren, 
maakte het hoogheemraadschap plannen voor versterking van de wallen van de 
bedreigde de stad.Het hoge water in 1995 benadrukte de noodzaak. De werkzaamheden 
in het kader van de dijkverzwaring werden uitgevoerd in de periode 2000-2002. 
Een subsidie via de "Kanjerregeling" maakte het de gemeente vervolgens mog~lijkde 
resterende wanen met de opstallen te restaureren.Hetgeen in de jaren 2002--2004 zijn 
beslag kreeg. 
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STICHTING YiENNO VAN COEHOOR::--.1 

Caponllièr~ 

'Op de gehele· lengte en breedte 'moet worden aangebracht een 
dekking van cementbeton' 

Aan dC? hÓnderden schootslijnen die voor de kanonnen waren getrek.ken om Gorinchem vanaf de wallen 
te verdedigen, werden er in 1893 ~ ... eer enkele· tientrulen toegevoegd. Ze liepen vanuit de bomvrije 
geschutsplaats die in dat jaar naast de nieuv.,e Merwedeslu.is werd gebouwd en bestreken niet alleen de 
Merwede. maar ook de schutsluis; het kanaal. de wegen erlangs en de bruggen erover, 

· De bouw van deze zogeheten cnp~·nnière was nodig vanwege de aanleg v.rn het Merw'edekanaal. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw was lang gediscussieerd hoe de vaarverbinding tussen 
Amsterdam en de Rijn ko.n worden verbeterd. Verschillende ontwerpen werden gemaakt. 1.owel voor een 
kanaal naar Tic.! als voor een vaarweg in Gorinchem. Uiteindelijk besloten de Staten Generaal de Keulse 
Vao:rt în Gorinchem te verleggen. · 

Voor de nieuwe uitmonding in -Cle westelijke stadsgracht werd een moderne schutsluis gegraven, 
compleet met bruggen en wegen. Omdat het toehrnalige l)astioh III daarvoor hinderlijk in de weg lag, 
werd dit bolwerk weggegraven. evenals een de~I van bàstion lV. Omdat de nieuwe sluiS' een··zwakke 
schakel in de landsverdediging werd geacht \~erd o·p het resterende gedeelte van b.istion lV niet alleen 
een ravelier gebouwd om de Merwede en de uitmonding van het kanaal in de gaten te houden, maar ook een 
caponnjère. Deze 'opstelplaats· bestreek de rest van de omgeving tot de Kansepoort. 

·, 
De caponnière we:rd ee.n rechthoèkig bouwwer~ met een ronde hoek àan de kanaalzijde. De hoofdingang 
- twee naar builen opendraaiende. drievoudig diJcke houten deuren mel een bakstenen cementboog -
kwam aan het einde van de .Kansepoortweg; Om deze te beveiligen werd een droge gracht gegra.ven. 
waarove'r·êen ingenieüze, vier·meter lange brug werd aangclegd dié in-tijden van nood sntil_kon worden 
ingehaald. De constructie die nog geheel intact is, omvatte ijzeren balken met ijzeren sluitbèugels en 
wiggen die __ met hangsloten werden vastgemaakt, maar snel konden worden geopend. 

Rond dè gracht' ~èid eèn:ijzecen:helcwe.rk aànge~racht, dat kon \-Vorden verwijdèrd; als er io~ moeten 
worden geschoten. Het verdedigingswer!c'werd tot nel boven de hoofdingang opgetrokken in baksteen 
mel muren van 143 ccntimeterdîlc. Het bevattè twee lokalen boven elkaar, elk van drie bij vijftien ineter. 

••. - . 
. !-' . 

In de bovenste rui;nte, de parterre~ lëwam dè opstelplaats ·voor het geschut. Oao.rvoor werden drie smalle 
geweem:hjetgatcn en vier brede mitrailleurschietgaten met ijzeren beugels in de muren uitgespaard. In 
deze ruimte bevinden zich vijf nissen als bergplaatsen voor munitie. Vier afsluitbare Juchtkokers zorgden 
voor de luchtvoorziening en voor<ie afvoer van de kruitdampen. In de hoe.Ic was een houten spiltrap naar 
de gewelfde kelder. dié bestemd was als onderkomen vóoi de militairen en waar twee ptivatcn en een 
urinoir w.Ûen ondergebracht. 

Het geboµw werd overdekt met een dikke laaç beton waarover grond werd gestort. In het bestek uil 1893 
is omschreven hoe sterk 'het 'dak' moest zijn: 'ijk'(/~ gehele lengte en breedte van de caponiere moet volgens 
aanwijzing, worden aangebracht een dekkin_g van cementbeton, aan de ondenijde boven het lokaal 
gewelfvormig te bewerken en waartoe in het weik te brengen 223,30 m• cementbeton'. 

.... , .. 
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'B\j eene belegering heeft men- droog buskruit 
zonder. d_e stad aan gevaren te onderwerpen' 

Middelgrote 
kruitma·gazijnen 

BovenCJ! hast?~;, vur tor:ent rriólen r►. Hoop· mafcstc"JS. ·00.v~n het r:iv~t!re/tt-ancJscha:p uit VV';J/M r..u 
k.indenm.ïn ~d lt:rè,o 1-"tvr;qr op woene r-cu\/citjes spelen, st"c.n!.li•n <"-''t ~Ól.fo.ten oti-t iJ,•!Je<toegdé,~· :\!· 
wcrert Onder de a;ird.-iwvinden Ilth i1i~t •,.::vn,n clkaartwrc lmiitm~ga;.ijnen. <ik'.ln ~e negentrenëe ,NJ 

tr, ,k e~rstc hdft va:rde 1'w1ntlgste ~et1~ ~n hoogs~ e'lo:pldslèv,d.àdirig :i,m he1 bo~Nài; gaven. De-.::e tWl'C 

mtddelgrütá' kmit:n,1g;1ziJnen ioigden er,'OOr clát DlJ dcoo~tc'.lijh, e;,f t!X' van 1k ,\a1,i \•o,á~c~de oosl<i\(:t. 
v:x,nacng "r_.v~s 

. 1i:>l1Js:f1H l1> {;msclmjvinl:) inh~t ~~izoeni!>oe~ v;u, J s;14 walè1tfr.'ho.-t,{l('Wif c;nt~rd.(';i 91ond ge,teli en:. 
'b/!"Ja!ler, ki:J~•J '/!Nf püNerfun1er,:11-tvirte-,iJ<;rtaJnl'.-le ~•,e'rdb boVl'!t(ÎÎ(?ll 'zett, sóttde gr.i;Q:;v)i;n' genè;i,ind 
"mct kope.tt•rl· hang- M 1/uit'Ai/!,~ iï1 !JC>t;Ir1,·1ta:if,J)at i<I,pet ~W.rd_ glibm{kl. omd:..t 1jii-.r V'riot'<k\t,!oè.f wàs · 
verbeden 0Ja,vitn 1<.vn;ie\ -'onkt.'f! à(ipllÜM. 4iç_mde butilrvan het liusknÜt 1+1î1dërih1nril'J1 kÓJ.l'.~\. • : 

·---~.;...;.;..::~• .. 

!Je rr.~g;>rijn(-n:ziJn oahttrnl.'ii g~,1~"ë;; ~ tel va;,bj~J~ ~~;~,mr~~~,:~n ;i:Sbij 10.5 rii~tet en i:l!Ó h<",c!;ite \':ait ·· 
2.28 me\~1-Ze i ijn overdekt me-t1ong<:wdve-o v;jfl.40 cènt1me:leT dik; wa;i,ovcrheen e-ei-r gro11dû.'·Hmg·is 
aa.ngebnlcht. In de magazijnen l<on USÓO icn bÛs!«'.rit "1Órden o~gè$);Jgè'i.' Ze ~,'t'rden ann dn,r,,! gel.ict~Nd. 
omtlat hel· cxp!oskve :kruit daa: >g~ni.ik}:~lijk bcreiXb.Yi wà_s _l6~ter dal !iei doet de stad hocf:.!e ·1e- ·_w-Jr:.!èn 
(i~jouwd. Vtxn dewillp,heid v,mr~n de::-)d;tciri~dè gchi!~ èn detÏJ-gánte-11·gct1ee!Ielijkîn bastion VUi weggewerkt 

' ' ·, : '- ~ . . .. 

Aan dé' y0<;rl<~m bevi:ride'i,· i i~h a;i; tl~ ,ill~~der. t,ve( d~tg:i;n$~;1 {\ie ióeg:mg gcvèn tot },oit:iÎeri 
Da~rt"Î.sen fig_l ~f: fd tclijk1?\iflSl;igruin1t t'. Dètê heèît in hètfront twet>: liehl, M !uchtor,enlnp,im. dii>t1:iri 

. M bûit ènzijde iijn ·'.;-ootiiè1\.i;,art vons1i!rii én an'r\ïfo h î~nêii iijde v~n g;i:is,arra~n. 

11ét bus~~;it z:lf ,~'.~,d ~pi;~;~~~!~Lllni!~ i ;tr~rid. fcd~r~ ten h~d eet\ ~illl!(l~ vai1 (,() ~ent\~t~f ei; 
. c<?ti diam~te1 ~à'n 45~iitiroctcr)ie:~vètd~h:faximai,l'vijf h Oégii't stellingen in dubl',eic rij Cl\ gest apeld. Om · . 
. het k.i'tiit dro;g tèji~~tl'ei~\,roitlcn'!à.ngsdë m{,îèn:;pöu~:Vrnur-bngèinctse!d e1,: \vt1tlovèi clè\tenèri v!oerèèn 
hóuiell \~Óét ;rii!lgel~ i'. •litinnre'tv-èrc(ti~t'rÎi~l<kl~ tirr d<J<Jisla~11d vocht tot èi'llmmiîn\Jr(I ~ perkt. · -· · . 
. . ··: _:·~< ~-'~:/:-~·-~.:~·--:::.-_-'_.•·.·::>:;:_,::.-/>\::\\\'·.\:: :;· .. ·._.· ... ::•-· \.\ ... -; ._-.'.: . : . . . . . ·; -_ ~:
~ ttómtè 1n6èst"v~:;dèr,cöriff;1;.l-gi:iièntil~rö:p}1~l'tól' \~~rèri in_ d(iiijrmir~n·torhtgaten met roosters 
a;,;1gehr:i,:t1~'y&rtü·oocièi'ldi::deurèn -~i~ w:n;tè~ ~oréfeÏI ~ ;igèziit. Te.vè11f w-.is er ~en !irpië opinlni 

, · ,··. · . . -.. ::.,i-.,•1,'· .. ,•·.· -.•;:,:•·{:_\''• .'. ;.,•::-::-..-~-- .,.-.-.. .. --~-•·.,, • ._-:- , ·.•,-,•':'-..,' ~,-:.-~- ...•• . •,,. , · ·;,\ ",·.(· i:.:.. ,:~: :-.,... ... . : ,:•.' '· 

în .tli(acnti!rm11\.U',: ru,(;';-,,ia ,_eep 'gl!ineticld, i;a..rtaal,d90(<lè, g1orlµde~og _ In de, Q~tï) ~ht.J ii.lkwam;:.: . 
, , , , '• \·.,o;,-'"' .. •••·' ··•"-~•._t.;,ci,,;~·.".\ .. '••.". '\-.'1.:, • . -.,,)1;,"'.-•,,L;~~--_-~.-;.,,,\ • ...,., . • ,'. --~~-: ~---~--...--,~;\. •·J.:·••·,•·,'-\'.'•i-•.••:,•• '--f":;-,':••,•·.,•~ ·• .. • -. '·' .. •.·, . ·., 

. Ti\n slptle W,Îi!dl?n !/,é ~'F'>t:Vi,,"~fq,d'~i;nû!eaeç:-9\tdct il~ tjo~1m,vl~rt o'!lt jhu ~~!J~eiq.iO~:,l,Cl~ \'f.!li'~i\-, ·.,, 

. l~ ~c1·tt<iri1 ilitid~ o~ ilgef û!~~~èi~ j)_(~[i~i!~:f~)~!~{t~~.f~::~~~~i.:J:.i.~/+-~,i~_ 
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~/11:t, van liet Laboratorivm ,n het Register Ciormä1em von de geaie, tweeqege~eeltl': Goritu;hei-rtVuren. · . . 
-t -~ ... ' , -. :. ~ -- . ' . - .... ...,.~, ' '"., ... -~ ,,.. - . - . . ,.......,_ .. "'" , -' - ~ . __ .,. 

. . . . - . 

:'.De lokalen iiJn gedekt door halfcirkelvormige ge'welven' . 

Het gebou:w heeft aan dé v6oikàot twee deuren én Vier betraliede ramen, die maar net uó~en. hét .. · .. · · 
ma;;iveld uitsteken. Het ligt ènkelemeters .in de grond.verzonken om het van buiteh-de:vestingaán.het ·.•· 
oog te onttrekken'. ina.ar bnuiën'.dê .dturèrt \)all .bastfori lX wai;.het 'door middef von ee~·oprîl in gerneensèhap: . 
met de ~aigiing: .zoáls in h~fgëriïetèglii'e~ \.vordt besèhr~én: Adltet de deuren en.rame~ m~ hèt heet · 

.. zijn gèweest, '.S. Zc:frrtêrs;lirf•s ~yfotêrs·Wer~ëi:l grQte ketels· gloeiend want1 gèslookt om in dit iog-e.iieten:. · •.: ·. 
·1aboratodt1m:p;rojêdiélèn;fo v~Naatdîgen.. . .: ·, ', ... , ,·. \ ·:> 

. ., . ·. ' ... · .. ~ - ·- .. . .- ,. ~ : . ,,, ' : . ~ -.. .,_' : . ;: · -'· -· .. ·, ·: . . :. :· : .. ':._· '. :: ., 
. iei ·i~bb~~t;J~J{~eÜMtl:~~)\a:rtd}~ JesHngêh gi?bom~d ·om in oorlogstijd b1~ri~1~ à~ ~è~tiris'~€lf: :· ·. ;.-:-:~-.': .,.i .· · ... 
. •- munitië'.tf lètt'nnifa:t.n'àk~t-efrièi'fe vermijden dat ä:a1,voerlijnen kohden worden bestóa.~. Dè:fàb.titage< · . 
•. . behelsi.l~· id.~fhet~'i_akëh vaitpäfronen als vari 'vi:nih✓êrken' die ·uit mengen en :sassën wéräen bë'rêi,f ·. 
: _ la6ör.itöiiii~t'eit,ni~t.a1î~èn'bömvn;:ïi~iêir 'Vati'wège dèihièó's met het vtrunveikèvéneèns heèl sped--:., ':' 
'fiékingêri~litNàjs50\:V.ë.rét zo'n 'werkpiautioák. in Górinchèm wenselifk. geacht. 1n 1864 wi?rd hefond~r •· : . 
. lddtngih'n\tii èèfst~ luiten~rtt:,ïngè'n.ieur J.'F: Kilnkhathêrgeb-Ouwd. Dafgel?etmle op ècn exei'dtîeter:rein 
op b~stióhû( ¼raar dé artilterie 6Hènde met vesüriggèsdint Voor het ontwerp vcnd Klinkhamer inspiratie 
.in een. ;~r \WJnlge jareá iii'-eën onzer Vert'ingen gebouwd oomv;fj laboratorium' in Breda e11 in het 'Handboek ter 
vervacirdïgirig vón Emstvüu;werkë,j: . . . . 

' ... :. 


