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De Kunst van het Verdedigen 
Inleidingen bij de wisselexpositie van de Bastei (dec. 2020 -april 2022) 

 

Door alle coronabeperkingen heeft er geen 
openingsevenement kunnen plaatsvinden voor de 
expositie “De Kunst van het Verdedigen”, een inkijk 
in de Nijmeegse verdedigingsaanpak gedurende 
de 16de eeuw. Met dit Basteicafé bieden wij 
alsnog de gelegenheid te luisteren naar de 
interessante verhalen van betrokken 
medewerkers. Paul Dickmann heeft voor de hele 
expositie de historische achtergrond uitgezocht en 
in klare taal beschreven. Suzanne de Lijser was als 
vrijwilliger jaren betrokken bij de inrichting van de 
historische onderdelen van De Bastei en was mede 
initiatiefnemer van de expositie. Zij publiceerde  
meermalen hierover in het Jaarboek van Numaga. 
Bas van Lingen heeft, als Bastei-medewerker 
publiekspresentatie zijn kennis van geschut en de 
verdedigingstoren ingebracht om dit in ruimtelijke 
en virtuele beelden om te laten zetten. 
 

Lotgevallen van Nijmegen in de 16de eeuw 

Paul Dickmann ( geschiedkundige) 
 
Rond 1500 is Nijmegen een trotse, vrije stad in het 
hertogdom Gelre - maar Gelre is verwikkeld in een felle  
strijd om zelfstandigheid met het Bourgondisch-Habsburgse 
rijk. Nijmegen wordt onvermijdelijk speelbal in die strijd. De 
stad weert zich onder stadsbestuurder Jacob Kanis dapper 
tegen alle dreigingen. Vanaf 1530 is dat ook de eigen 
hertog, Karel van Gelre, die Nijmeegse belangen 
ondergeschikt acht aan zijn hoofddoel van een zelfstandig 
hertogdom. In 1537 slopen burgers zelfs de versterkingen 
die Karel net heeft gebouwd bij zijn Nijmeegse residentie, 
de Valkhofburcht! 
De stad besteedt in deze periode ongeveer een derde van 
de begroting aan verdediging. In 1521 start een enorm 
bouwproject. Er komen volledig nieuwe stadsmuren met 
daarachter brede aarden wallen.  

Een deel van de stadsmuur wordt verlegd naar het zuiden 
met de torens Roomse Voet en Sint-Jacobstoren. Zo krijgt 
de ommuring de vorm van een halve cirkel. Daarna worden 
ook alle andere torens en poorten versterkt. Vooral de 
Hezelpoort met zijn twee rondelen is een enorm bouwwerk. 
Net vóór 1540 begint de stad aan een laatste uniek 
verdedigingswerk. Aan de Waal verrijst een enorme bastei, 
die later ‘Stratemakerstoren’ wordt genoemd. 
Maar het is vechten tegen de bierkaai: in 1543 verslaat 
keizer Karel V Gelre definitief. Ook Nijmegen verliest 
grotendeels zijn zelfstandigheid. Dat verandert niet als 
Maurits van Nassau, leider van de opstand tegen Spanje in 
de Tachtigjarige Oorlog, in 1591 Nijmegen verovert: de stad 
wordt een grensvesting in ‘de Tuin van Holland’ met een 
permanent garnizoen. 

Dit uit zich ook bouwkundig. Nijmegen krijgt enorme 
buitenwerken:  elf bastions met driehoekige aarden wallen, 
grachten en houten palissades. In Lent wordt de schans 
Knodsenburg versterkt tot een fort met meerdere bastions. 
De vrije stad van 1500 met zijn ‘middeleeuwse’ ommuring 
en burger-milities is een eeuw later een door ‘Den Haag’ 
gerunde zwaar versterkte grensvesting met beroeps-
soldaten. 
 

Vuurgeschut binnen de verdediging van 
Nijmegen in de 16de eeuw 

Suzanne de Lijser (geschiedkundige) 
 
In de weergang van de bastei zijn diverse kanonsgaten en 
haakbusopeningen te zien. Het zijn de stille getuigen van de 
oorverdovende kanonschoten die hier in de zestiende eeuw 
hebben geklonken. Door de opkomst van het vuurgeschut 
ging de oorlogsvoering in Europa aan het einde van de 
middeleeuwen een nieuw tijdperk in. De uitvinding en 
verbetering van het buskruit in de eeuwen daarvoor lag aan 
deze ontwikkeling ten grondslag. Handbogen en katapulten 
maakten plaats voor kanonnen en handvuurwapens.



 

 Volgend Basteicafé  
Op 9 december 2021 komen we, na ruim anderhalf jaar coronabeperkingen, alsnog met het Basteicafé “Dieren in ons 
midden” dat op 12 maart 2020 op het allerlaatste moment moest worden afgelast. Het Basteicafé is gewijd aan de plaats van 
dieren in het Antropoceen. Het programma omvat een inleiding van auteur Josef Keulartz (oud-hoogleraar milieufilosofie) en 
lezingen van Frans Vera (pionier van de Oostvaardersplassen) over natuurontwikkeling en rewilding en Thijs De Zeeuw 
(landschapsarchitect) over dierverblijven en dierentuinen van de toekomst.  

 

Verdedigingswerken zoals muren en torens, die de stad 
Nijmegen tot dan toe hadden beschermd tegen vijanden, 
boden niet langer bescherming tegen het moderne 
wapengeweld. Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw 
verbeterde Nijmegen daarom haar middeleeuwse 
verdedigingsstelsel met sterkere muren en torens. Ook de 
aanschaf van modern wapentuig moest de vijand buiten de 

stadsmuren houden. In de eerste decennia van de zestiende 
eeuw investeerde Nijmegen volop in de aanschaf van 
modern geschut. Met name in de jaren twintig breidde het 
stadsbestuur van Nijmegen zijn wapenarsenaal fors uit, zo 
blijkt uit de stadsrekeningen. Nijmegen maakte in de eerste 
decennia van de zestiende eeuw zelf wapens, maar schafte 
ze ook aan in andere steden of in het buitenland. Op de 
verdedigingswerken, zo ook op De Bastei, werden meerdere 
soorten vuurwapens gebruikt. In deze presentatie gaan we 
dieper in op de opkomst en ontwikkeling van het 
vuurgeschut in de zestiende eeuw.. Ook bekijken we welk 
type wapens er binnen de muren van de bastei zijn gebruikt 
om de vijand buiten de stad te houden.  

 
Onderwerpen die tijdens de presentatie aan bod komen:  
- De vroegste vormen van vuurwapens (eerste kanonnen)   
- Soorten wapens die in de 16e eeuw werden gebruikt   
- Werking en bediening van 16e-eeuwse vuurwapens    
- Opslag en vervoer van buskruit en vuurgeschut binnen 
Nijmegen.   
 

De Nijmeegse bastei, een unieke toren 

Bas van Lingen (medewerker Museum De Bastei)    
 
De bastei (1540) is niet alleen uniek omdat het de enige 
bastei is van Nederland. Het is ook een wonder van 16de-
eeuwse innovatie op het gebied van stadverdediging en 
bouwkunde. Over hoe er werd gebouwd en hoe de bastei 
functioneerde is sinds de opening van Museum de Bastei in 
2018 nog meer bekend. Bas van Lingen, neemt u mee langs 
diverse boeiende facetten van de bastei.    

Aan bod komen de kenmerken van een bastei zoals een 
ingenieuze trappentoren, afvoer voor kruitdampen, 
flankverdediging, geschutsopstellingen op diverse niveaus, 
desoriënterende inrichting en ongekend dikke muren.  

Maar over ónze bastei zijn er nog veel vragen. Waarom is de 
bastei juist op deze plek gebouwd? Hoe kwamen de 
kanonnen in en op de bastei terecht? Waar dienen de 
ringen in de kanonsgang voor? Waarom is de achterkant van 
de bastei enkele jaren na de voltooiing alweer afgebroken? 
De hamvraag is: heeft de bastei überhaupt gefunctioneerd? 

 


