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Onno van Gent – Zoals sommige lezers 

mogelijk weten, ben ik binnen TNO nauw 
betrokken bij de  mogelijke verstoring 
van de verkeersleidingsradars door de 
plaatsing van windturbines. Google 
Earth is voor mij daarbij een belangrijk 
middel om de locaties te bepalen. Zo 
kwam ik al ‘vliegend’  in het westen van 

Noord-Brabant terecht en viel mijn oog 
op een mooi gevormd vestingstadje. Bij 
nader inzoomen bleek dit Willemstad te 
zijn. Nu zijn wij bij verschillende 
bunkertochten door onze reisleider en 
gids Dik Winkelman al een aantal keren 

lekker gemaakt met een mogelijk bezoek 
aan deze stad, maar tot op heden is dat 
bij goede voornemens gebleven. Maar 

omdat Dik dit ons wilde laten zien, was 
mijn nieuwsgierigheid getrokken. En 
zoals het vaak gaat bij dit soort 
situaties. Van het één kwam het ander.  
 

Na de middeleeuwen werden steden steeds 
meer het centrum van economieën. Aan 
stadsrechten waren vaak privileges 
verbonden zoals het recht voor het houden 
van markten. Dat bracht bezoekers en dus 
geld in de stad. Iets wat waard was te 
verdedigen tegen ‘ anders denkenden’ . Zo 

werden steden ommuurd en versterkt met 
uitkijktorens en kon men alleen nog via 
poorten de stad in en uit. Om ongure types te 
weren werden deze ’s nachts vaak ook 

gesloten en werden ze bewaakt door 
poortwachters. Een begrip dat nog steeds 

wordt gebruikt bij allerlei andere situaties en 
instanties. Verbeterde aanvalswapens, vooral 
in de vorm van kanonnen, konden bressen 
slaan in de stenen muren. Dit vroeg om extra 
verstevigen van de verdedigingen en zo 
ontstonden aarden wallen aangevuld met 
bastions. Later werden vestingsteden verder 

uitgebreid met ravelijnen, kroonwerken en 
glacis, waardoor een gelaagde verdediging 
ontstond. Het belangrijkste doel daarvan was 
de kanonnen van de vijand zo ver mogelijk 
van de bewoonde stad te houden. De werken 
rond Heusden, Naarden, maar vooral ook 

Bourtange in Groningen zijn daar mooie 

voorbeelden van. Bij de opkomst van een 
centraal landsbestuur werd de verdediging 
van het land, of een deel van het land, 
belangrijker. Hierdoor ontstonden 
verdedigingslinies. Bekende linies zijn 
bijvoorbeeld de Zuiderwaterlinie, de Oude en 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze werden 
opgebouwd uit schansen en forten. Daarnaast 
werden steden die in die linies lagen verder 
versterkt, maar voor steden die daar binnen 
lagen was de noodzaak van de wallen niet 
meer aanwezig. Grachten en singels werden 
gedempt en de wallen werden vaak 

omgebouwd tot parken of begraafplaatsen, of 
verdwenen in hun geheel. Tot zover het 

globale ontstaan van vestingsteden. Laten we 

ons nu toespitsen op het onderwerp van dit 
artikel, Willemstad. Eigenlijk is het ontstaan 
van Willemstad anders gelopen dan wat ik 
hiervoor heb omschreven.  
 
Willemstad is namelijk tot het uitbreken van 
de Tachtigjarige Oorlog een bescheiden dorp, 

genaamd Ruigenhil. Voor die tijd speelt het 
geen belangrijke rol in Nederland. Door zijn 
strategische ligging aan de kruising van  
Hollands Diep, Volkerak en Haringvliet wordt 
het echter al wel  zeer vroeg bewoond. Een 
bewijs daarvan is het zogenaamde ‘mannetje 

van Willemstad’ dat bij het uitvoeren van de 
Deltawerken in 1968 wordt gevonden. Het 
ligt zo’n acht meter diep in het veen tussen 

de wortels van een oude eik. De schatting is 
dat het zo’n 6500 jaar oud moet zijn. Maar 
door het veen en onder water is het goed 
geconserveerd gebleven. Eikenbomen worden 

in de steentijd vaak beschouwd als heilige 
bomen, dus het gaat hier mogelijk om een 
offerstuk.  
 

Het mannetje van Willemstad, circa 6500 jaar oud 
[1]. 
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Een luchtfoto van Bourtange. Het is gebouwd op een smalle zandrichel (tange) die liep door een moerasgebied 
(bour). De richel vormt daarmee de kortste route vanuit Duitsland naar stad Groningen. Binnen Nederland is 

Bourtange  een schoolvoorbeeld van vestingbouw. Mooi zijn de bastions te zien op de hoekpunten van de eerste 
wallen. Om het geheel ligt een gracht. De wal tussen de bastions waar de poorten liggen, wordt beschermd 

door driehoekvormige ravelijen. Aan de zuidwestzijde wordt het bastion extra versterkt met een kroonstuk en 
een tweede gracht. Daarvoor lig een glacis, een langzaam oplopend stuk grond waardoor het zicht van de 

vijand op de wallen ontnomen wordt. Duidelijk is te zien dat de dreiging uit het zuidwesten verwacht wordt,  
vanuit Duitsland [2]. Het grootste deel van de huidige werken is een reconstructie. 

Het dorp Ruigenhil ontstaat halverwege de 
16e eeuw, nadat het gebied is ontpolderd. 
Daarna speelt het een onbelangrijke rol 
totdat tijdens de Tachtigjare Oorlog de 
Spaanse troepen onder leiding van de hertog 
van Parma na de Slag om Steenbergen op 17 

juni 1583 dit stadje innemen. Willem van 
Oranje is zich bewust van het gevaar dat de 
Spanjaarden de toegang tot het Hollands 
Diep kunnen afsluiten. Daarop besluit hij om 
het dorpje Ruigenhil om te bouwen tot een 
vesting. Hetzelfde gebeurt met het zo’n 

zeven km oostelijk gelegen Klundert, maar 
daarover later meer. Het symmetrische 
stratenplan maakt geen deel uit van de bouw 
van de vesting, maar is reeds aanwezig. Het 
dorpje Ruigenhil is al een lijndorp en de 
vesting is daar vanuit gaande omheen 
gebouwd. Na de dood van Willem van Oranje 

in 1584, verleent zijn zoon Maurits het dorpje 
in 1585 stadsrechten en krijgt het de naam 

Willemstad, ter ere van zijn vader. Daarna 
geeft Maurits aan de bekende fortenbouwer 
Adriaen Anthonisz van Alcmaer opdracht om 
Willemstad verder uit te bouwen. Adriaen 
Anthonisz is in 1514 geboren in Alkmaar, 
zoals zijn volledige naam al aangeeft, is een 

wiskundige en staat in zijn zeer actieve leven 
aan de wieg van talloze vestingen in 
Nederland.  
 
Op Wikipedia staat een lijst van 25 plaatsen. 
Van Amersfoort en Amsterdam, het al eerder 

genoemde Bourtange en Heusden tot Zwolle. 
En dus ook Willemstad. Daarnaast is Adriaen 
Anthonisz ook burgemeester van Alkmaar. Hij 
komt voor Willemstad met een ontwerp 
bestaande uit vijf bastions. In 1598 wordt de 
vesting verder uitgebreid door Johan van 
Rijswijck en wordt de haven versterkt met 

twee extra bastions. Zo krijgt de vesting in 
totaal zeven bastions. Ze krijgen de namen 
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van de zeven provinciën die op dat moment 

strijden tegen de Spanjaarden. De Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden, zoals deze 
staatsvorm officieel wordt genoemd, is een 
federatie gevormd door de provincies 

Groningen, Friesland, 
Overijssel, Gelderland, 
Utrecht, Holland, 

Zeeland en Drenthe. De 
aandachtige lezer zal 
nu denken; “zeven 
provinciën? Ik tel er 
acht!” Maar Drenthe 
heeft geen 

vertegenwoordiger in 
de Staten-Generaal in 
Den Haag.  
 
In eerste instantie 
worden de soldaten 

ingekwartierd bij de inwoners van de stad. 

Daarvoor worden speciale soldatenhuisjes 
gebouwd in de tuinen van de huizen. De 
huisvesting van soldaten wordt daarmee een 
extra inkomstenbron voor de bewoners. Pas 
in 1748 wordt een kazerne gebouwd waar 
zo’n 800 soldaten onderdak kunnen krijgen. 
Dit klinkt groot, maar in de praktijk moeten 

twee soldaten één krib delen. Hollandse 
zuinigheid, zullen we maar zeggen. De stad 
heeft twee poorten, met de originele namen 
Landpoort aan de oost- en landzijde van de 
vesting en de Waterpoort aan de noord- of 

havenzijde van de vesting. Daarnaast worden 

op de bastions kruitmagazijnen gebouwd.  
 

 
Het nog originele uit 1881 stammende kruithuis op 

bastion Utrecht is nu in gebruik bij de lokale 
padvinders [2]. 

 

Na het Twaalfjarig Bestand wordt de vesting 
verder versterkt met onder andere een 
ravelijn voor de Landpoort. Daarnaast krijgt  
de gehele vesting een extra buitengracht.    

Maurits zorgt niet alleen voor de 
vestingwerken maar ook voor het geestelijk 
welzijn van de inwoners. Want hij draagt ook 
nog bij aan de bouw in 1606 van de 
Koepelkerk onder voorwaarde dat deze rond 
of achthoekig zou worden. Dat was het 

ideaalbeeld van een Protestante kerk. Deze 

kerk wordt daarmee de eerste van oorsprong 
als Protestante gebouwde kerk van 
Nederland. Tot dan toe zijn alle kerken 
‘overgenomen’ van de Rooms Katholieken.  
 

 
De achthoekige Koepelkerk, de eerste als 

Protestante kerk gebouwde kerk in Nederland [1]. 
 
Maar daarmee is de gulle hand van Maurits 
nog niet leeg, want in 1623 schenkt hij het 
prille stadje ook een Princehof. Deze is in 
1973 het Mauritshuis gaan heten. 

 

 
Het Mauritshuis [1]. 

 

Zoals eerder aangegeven, past het 
stratenplan van het oorspronkelijke lijndorp  
mooi in het vestingwerken die er later 

omheen worden gebouwd. Centraal ligt de 

Koepelkerk. Daarvandaan loopt de Voorstraat 
recht naar de haven. Aan deze weg ligt 
vlakbij de haven het oude raadhuis, met een 
statige klokkentoren.  Aan de haven is ten 
slotte het in 1793 gebouwde arsenaal te 
vinden. Op de volgende bladzijde staan een 

aantal foto’s van opmerkelijke gebouwen in 
Willemstad.  

Het wapen van de 
Republiek der Zeven 

Verenigde 
Nederlanden [1]. 
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De centraal gelegen Voorstraat gezien vanaf de 
koepelkerk richting de haven. Daar ligt ook het 

oude raadhuis [1] 

 

Het oude raadhuis [1]. 

 
Het arsenaal gelegen aan de haven van Willemstad 

[1]. 
 

 

Het wachtgebouw bij de landpoort van Willemstad 
[2]. 

 

 

Het tweede wachtgebouw, maar nu gelegen bij de 
tweede ingang van de vesting, bij de haven [2]. 

 

D'Orangemolen, de korenmolen uit 1734 gebouwd 
op de wallen ten zuiden van bastion Groningen [1]. 



7 

 

DE KOERIER NO. 203  APRIL 2022 

 

 

Boven een plattegrond in 1586 gemaakt door landmeter Symon Damass van Dueren [1] en daaronder een 
recente Google Earth luchtfoto van Willemstad. Om de vergelijking te vergemakkelijken heb ik de luchtfoto 

verdraaid naar dezelfde stand als de kaart. Het noorden is daardoor aan de linkerkant komen te liggen. Mooi is 
te zien dat de vorm van de vestingstad nog volledig bewaard is gebleven. Latere uitbreidingen, die vaak de 

oorzaak zijn van het teloorgaan van de oorspronkelijk vorm, hebben in dit geval buiten de wallen 
plaatsgevonden. In 1586 heeft de Landpoort dus nog geen ravelijn en is de extra buitengracht nog niet 

gegraven. Ook de twee bastions aan de havenzijde zijn van latere tijd. De namen van de bastions zijn vanaf de 
haven rechtsom Groningen, Overijssel, Friesland, Utrecht, Zeeland, Holland en Gelderland [2].  
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Vesting Klundert 

Zoals reeds eerder gememoreerd wordt 
tegelijk met Willemstad ook Klundert in 
opdracht van Willem van Oranje tot vesting 
verheven. Net als Willemstad wordt het van 
1584-1588 aangelegd naar ontwerp van 
Adriaen Anthonisz. Daarbij krijgt het een 
uitgebreid wallen- en bastionstelsel. De 

grachten rond de vesting worden gevoed 
door de Botte Kreek, die dwars door de 
vesting van zuid naar noord loopt. Net als 
Willemstad is Klundert nooit belegerd door de 
Spaanse troepen. In 1809 wordt de vesting al 
weer opgeheven. Door deze vroege opheffing 

hebben, in tegenstelling tot Willemstad, de 
stadsuitbreidingen een flinke ‘wond’ geslagen 
in de oude plattegrond van de vesting. De 

vestingwerken aan de westzijde zijn volledig 
opgeofferd en aan de oostzijde voor een 
groot gedeelte. Wat resteert is echter wel 
mooi gerestaureerd. In 1948 is als eerste het 

zuidelijk gelegen kroonwerk Suykerbergh aan 
de beurt. En in 1979 het noordelijk gelegen 
kroonwerk. In die periode is ook de uit 1769 
stammende gele bakstenen brug 
gerestaureerd. Die ligt over de Bolle Kreek 
ter hoogte van de noordelijke wal en 
beschermt tevens de inundatiesluis die er 

onder is gebouwd. Door de restauraties ziet 
de vesting er lokaal nog wel imposant uit, 
maar als je een luchtfoto maakt van het 
stadje, dan lijkt het allemaal wat 
onafgemaakt.  

 

 

Een luchtfoto van Klundert. Aan de zuidkant het 
kroonwerk Suykerbergh  dat in 1948 werd 
gerestaureerd en in het noorden is in 1979 

gerestaureerd. De bovenste pijl wijst de oude brug 
aan en de onderste de beer in de buitengracht van 

het zuidelijke kroonwerk.   

 
De brug met inundatiesluis uit 1769 [2]. 

 
Bij het kroonwerk Suykerbergh ligt in de 

buitengracht nog een imposante beer. Dit is 
een stenen dam om twee verschillende 

waterstanden in de buitenste gracht van 
elkaar te scheiden. Om te voorkomen dat de 
vijand de dam kan gebruiken om de gracht 
over te steken, loopt de bovenzijde uit in een 
punt. Daarnaast zijn er op de beer twee extra 
versperringen, monniken genaamd, 
aangebracht om het oversteken nog verder te 

bemoeilijken.  
 

 
De beer bij het kroonwerk Suykerbergh met daarop 

twee monniken [1]. 
 

Fort Sabina 

Tijdens de Franse overheersing dreigen de 
Engelsen via Zeeland de Lage Landen in te 

vallen. Daarop besluiten de Fransen de 
verdediging van Willemstad en haar 
omgeving te versterken door de bouw van 
een aantal forten rondom de stad. Dit 

gebeurt in 1814. Fort Sabina is één daarvan, 
en is gelegen aan het Volkenrak zo’n 3.5 km 
ten zuidwesten van Willemstad. De Fransen 
geven het de naam Fort De Ruijter. Die naam 
heeft het bijna honderd jaar gehouden totdat 
in 1913 een nieuw fort wordt gebouwd in 
Vlissingen dat de naam van de zeeheld 

overneemt. Daarna krijgt het de naam Fort in 
den Sabina Henricapolder of kortweg Fort 
Sabina, naar de polder waar het in is 
gebouwd. Het fort is in eerste instantie door 
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de Fransen opgebouwd uit aarden wallen in 

een vijfhoek, met daaromheen een gracht en 
in het midden een stenen toren, een 
zogenaamde Tour Modèle No I. Dit zijn 
Franse standaard gevechtstorens. Model 1 is 
de grootste en is geschikt voor vier 16 of 24 
pond kanonnen op het dak. In opdracht van 
Napoleon zijn er zo’n 160 gebouwd, waarvan 

aan drietal in Nederland. De andere twee 
komen later aan bod. Een nog bestaand 
ongeschonden voorbeeld van zo’n Model 1 is 
te vinden in één van de forten bij het Franse 
Brest. De meeste andere zijn in de loop van 
de tijd verbouwd en versterkt om weerstand 

te kunnen blijven bieden tegen het steeds 
zwaarder wordende geschut.  

 
Een voorbeeld van een Model 1 gevechtstoren bij 

Brest, zoals ook gebouwd in Fort Sabina. Alleen de 
borstwering van de kanonnengalerij is weggehaald 

[1]. 

 

 
Een artist impression van de stenen gevechtstoren 

in de Franse tijd [6]. 
 

Na de Franse overheersing gaat in het kader 
van de Vestingwet van 1874, het fort deel 
uitmaken van de Stelling van het Hollands 
Diep en het Volkerak. Het krijgt een 
beveiligingsfunctie tegen vijandige schepen 
op het Volkerak. Onder leiding van Willem III 

wordt het fort tussen 1880 en 1883 verder 
uitgebreid. Daarbij worden zeven beddingen 
gebouwd voor evenzoveel kanonnen. Elke 
kanonopstelling krijgt een eigen 
munitiemagazijn. Centraal in het fort ligt een 
bomvrije kazerne. Zij wordt tegen de 

oorspronkelijke Franse gevechtstoren 

gebouwd. Om deze toren verder te 
versterken tegen de steeds zwaarder 
wordende granaten, worden de kwetsbare 
stenen muren aangeaard.  
 

 
De centraal gelegen bomvrije kazerne van het fort 

[2]. 
 
  

 
Het rechtse deel van de kazerne wordt gevormd 
door de oorspronkelijk Franse gevechtstoren [2]. 

 
 

 
Een aantal bomvrije magazijnen [2]. 
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De dubbele caponnière voor de nabijverdediging op 

de zuidelijkste punt van het fort [2]. 
 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt voor 
het kunnen versperren van de doorvaart over 
het Volkerak een lijn met schoktorpedo’s 
aangelegd. Dit zijn een soort zeemijnen. Bij 

nadering van een schip kunnen die vanuit het 
fort elektrisch tot ontploffing worden 
gebracht.    
 

 
De torpedo- en botenloods bij het fort. Tenminste 

wat er van over is. Het dak van de twee linker 
loodsen is ingestort en die van de rechter ziet er 

ook niet meer degelijk uit [2]. 
 

Voor het onderhoud wordt daarvoor bij het 
fort een torpedo- en botenloods gebouwd. 

Vanaf de loods wordt voor het transport van 
de torpedo’s en boten een rails aangelegd 
naar de waterkant. Aan de noordzijde van het 
fort wordt ook nog een extra inundatiesluis 
gebouwd om het gebied voor het fort sneller 
onder water te kunnen zetten. Volgens 
Wikipedia zijn er in 1904 514 manschappen 

gelegerd. Het geschut wordt in 1917 nog 
vernieuwd. 
 

 
De grote zaal in de gevechtstoren. Het dak wordt 
ondersteund door een indrukwekkend gewelf [6]. 

 

In de Tweede Wereldoorlog vormt het fort 

nog een vluchtoord voor de burgerbevolking 
tijdens de bevrijdingsstrijd van de Canadese 
troepen rond oktober-november 1944. Op 6 
november 1944 wordt het fort bevrijd. 
Tijdens de watersnoodramp in 1953 breekt 
de dijk vlak naast het fort door. In de 
fortwachterswoning bij de poort van het fort 

wonen op dat moment de fortwachter 
Mackaij, zijn vrouw, twee dochters en een 
kleinzoon. Door de doorbraak wordt de 
woning weggespoeld en komt de fortwachter 
samen met zijn gehele gezin om. Na de 
storm blijkt de dijk over een kilometer 

weggeslagen te zijn, vanaf het fort tot aan 
het zuidelijk gelegen Dintelsas. Maar al na 
twee maanden is het gat gesloten. Het fort 

dient na de ramp ook als een tijdelijke 
verblijfsplaats voor de dakloze bevolking. 
Maar na verloop van tijd keert de rust terug. 
Na de ramp wordt de fortbrug niet meer 

herbouwd maar vervangen door een dam en 
door de aanleg van de hoge zeedijk langs het 
Volkerak in het kader van de Deltawerken 
wordt de fortgracht aan die zijde een stuk 
smaller. Tot in de jaren zestig van de vorige 
eeuw wordt het fort nog gebruikt als 
munitieopslagplaats, maar tegenwoordig is 

het een monument en is er horeca en 
dagrecreatie.  
    

 

Fort Sabina. Links is de zeedijk te zien van het 
Volkerak. De beddingen voor de vijf kanonnen aan 
de westzijde en de twee aan de zuidwestzijde zijn 
nog net zichtbaar. Rechtsboven de restanten van 

de botenloodsen en verder rechts de oude 
inundatiesluis [2]. 
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Een fraaie luchtfoto van Fort Sabina. Op de voorgrond het poortgebouw met daar achter de kazerne en 
daarachter het kruitmagazijn. Het wit gestucte deel is één zijde het oorspronkelijk Franse Model 1 vierkanten 

gevechtstoren. De andere drie zijden zijn later aangeaard. Aan de rechterzijde liggen de zeven bedingen van de 
kanonnen. Elk met een eigen munitiemagazijn. Helemaal achteraan ligt de dubbele caponnière [5].   

 

Fort De Hel 

Fort De Hel ligt tussen Willemstad en Fort 
Sabina in. Ook dit fort is oorspronkelijk 
gebouwd door de Fransen.  
 

 
Fort De Hel met centraal gelegen de Franse 

gevechtstoren model 3. De twee zuidelijke flanken 
zijn in een latere fase aangeaard. Daarvoor ligt het 

later gebouwde arsenaal [2]. 
 

Het is eveneens begonnen als een aarden wal 
met een Tour Modèle in het midden. Maar nu 

met een model 3. Een stuk kleiner dan model 

1 en geschikt voor maar twee kanonnen. De 
Fransen geven het de naam "l'Enfer", oftewel 
De Hel in het Frans, naar het nabij gelegen 
dorpje Helwijk. Na de Franse overheersing 
krijgt het de Hollandse naam De Hel. De 
ontwikkeling van dit fort loopt parallel met 

die van Fort Sabina. Ook dit fort maakt deel 
uit van de Stelling van het Hollands Diep en 
het Volkerak, en wordt in dezelfde periodes 
versterkt en uitgebreid met onder andere een 
bomvrij arsenaalgebouw. De gevechtstoren 
wordt voor een groot deel extra aangeaard. 
In 1926 wordt de functie als fort opgeheven, 

maar tijdens de mobilisatie in 1939 wordt het 
toch weer bemand. Net als bij Fort Sabina 

door een sectie van het 1e Bataljon van het 
39e Regiment Infanterie. Ter verdediging 
wordt de Ruigenhilse polder geïnundeerd en 
zijn er op strategische plekken versperringen 
aangelegd. Op 14 mei 1940 wordt het fort 

aangevallen door Duitse pantsereenheden, 
waarna de fortbemanning zich overgeeft. Het 
fort wordt tijdens de gevechten beschadigd. 
Tussen 1941 en 1944 nemen de Duitsers 
bezit van het fort. Op 5 november 1944 
naderen de Canadese South Wales Borderers 

het fort. Ze zijn in de veronderstelling dat het 
niet bemand is. Maar dat is helaas niet het 
geval. Ze worden daardoor verrast door 
mortiervuur vanuit het fort, waardoor enkele 
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doden vallen. In de daarop volgende nacht 

verlaten de Duitsers het fort en kan het 
daarna worden ingenomen. Tussen 1957 en 
1961 wordt het fort nog gebruik als locatie 
voor een straalzender voor de vliegbasis 
Woensdrecht. Maar daarna verlaat defensie 
het fort. Tegenwoordig worden er, net als bij 
Fort Sabina, allerlei activiteiten 

georganiseerd. 
 

 

Het niet aangeaarde deel van de oorspronkelijke 
Franse gevechtstoren model 3 [1]. 

 

 
Het arsenaal van Fort De Hel [2]. 
 

Stelling van het Hollands Diep en het 
Volkerak  
Deze stelling is al vaak genoemd. De 
vestingstad Willemstad vormt het centrum 
van de stelling. De reeds beschreven forten 
Sabina en De Hel vormen samen de 

zuidwestelijke flank. Fort Bovensluis vormt de 

oostelijke flank, Fort Prins Frederik op 
Goeree-Overflakkee de westelijke flank en tot 
slot Fort Buitensluis op Beierland de 
noordelijke flank.  

 
Stelling van het Hollands Diep en Volkerak. De 
inundatiegebieden zijn blauw weergegeven. [1] 

 

Ik zal de forten nu één voor één behandelen. 

 
Fort Bovensluis 
Fort Bovensluis wordt aangelegd tussen 1861 

en 1862. Dus het heeft geen Franse 
oorsprong. Het fort biedt plaats aan vier 
kanonnen en een aantal Coehoornmortieren. 
Het heeft, samen met Fort De Hel, als taak 
de rugzijde van Fort Sabina af te dekken. Het 
heeft een natte gracht en in het midden ligt 
een kazerne voor 188 militairen. De ingang 

tot het fort is oorspronkelijk in de vorm van 
een poterne. Ten noorden van het fort is in 
de dijk nog een reduite gebouwd. Deze wordt 
vanuit het fort bemand. In 1953 wordt het 
fort verkocht aan een boer. Die neemt de 
kazerne met zijn dikke muren in gebruik als 

koele opslagplaats voor zijn aardappelen. En 
vanaf 1963 is het in gebruik als camping. 
  

Fort Bovensluis. Alleen de vorm verraad nog zijn 
oorspronkelijke doel. Tegenwoordig is het een 
vakantieoord. 
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De grote kazerne is omgebouwd tot schuur van de 
camping [1]  

 

 

 

 
 

Op de dijk bij Bovensluis ligt nog 
groepsschuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog 

[Streetview]. 
 

 

 

Stafkaart uit 1926 waarop alle in dit artikel beschreven werken zijn afgebeeld (bron: Topotijdreis.nl) 
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Een luchtfoto van Fort Bovensluis genomen tussen 1920 en 1940. Toen was de oorspronkelijk vorm nog goed 

zichtbaar met centraal de kazerne. De toegang tot het fort was via een poterne of overdekte poort. Op de 
voorgrond ligt de reduite gebouwd in de dijk [1]. 

 

 

 

Een luchtfoto van Fort Frederik vanuit het westen genomen in 1930. Toen was de oorspronkelijk vorm nog goed 
zichtbaar met centraal de oude Franse toren, en daar omheen in een L-vorm de bomvrije kazerne [5]. 
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Fort Prins Frederik 

Na twee relatief kleine forten aan de 
zuidoostflank steken we nu het Volkerak over 
en komen we op Goeree-Overflakkee terecht 
bij Ooltgensplaat. Tegenover Fort Sabina ligt 
daar een indrukwekkend fort genaamd Prins 
Frederik. Ook dit fort heeft een 
oorspronkelijke Franse start. De Fransen 

geven het de naam Fort Duquesne, naar de 
Franse admiraal Abraham Duquesne, die 
tijdens de Slag bij Agosta (1676) de strijd 
aanging met ‘onze’ Michiel de Ruyter. Tijdens 
de slag ligt de Franse vloot tegenover een 
Spaans-Nederlandse vloot onder leiding van 

De Ruijter. Het is een korte maar felle strijd, 
waarbij geen van de partijen een schip 
verliest, maar waarbij wel veel manschappen 

omkomen. Vooral aan Nederlandse zijde. 
Michiel de Ruijter raakt tijdens de strijd  
zwaar gewond. Als admiraal Duquesne dit 
hoort staakt hij, uit respect voor de 

Nederlandse zeeheld, ogenblikkelijk de strijd 
en trekt zich terug. De slag eindigt dus 
onbeslist. Een week later overlijdt Michiel 
uiteindelijk aan zijn verwondingen. Nu 
begrijpen we ook waarom Fort Sabina eerst 
De Ruijter heet. Het fort Duquesne wordt 
initieel gebouwd als een stenen 

gevechtstoren met de Franse Tour Modèle 1 
standaard met een aarden omwalling. 
Vergelijkbaar dus met de toren, zoals 
gebouwd op het (tweeling)zusterfort De 
Ruijter aan de overkant van het Volkerak. Bij 

de uitbreiding en verbetering van het fort in 

het kader van de vestingwet wordt de 
gevechtstoren niet deels aangeaard, zoals bij 
de twee andere torens bij Sabina en De Hel. 
Om de toren van dit fort wordt als extra 
bescherming een L-vormige bomvrije kazerne 
gebouwd. De kazerne krijgt twee 
verdiepingen. Daardoor is de volledige vorm 

van de rechthoekige toren, als enige in 
Nederland, nog steeds helemaal zichtbaar.  
 

 
Een oude foto, vermoedelijk voordat het fort 
camping werd, van de Franse toren, met daar 

omheen de bomvrije kazerne [1]. 
 

 

Een meer recente foto van de oude Franse 
gevechtstoren [2]. 

Tegelijkertijd met de nieuwe kazerne 

verrijzen nieuwe kazematten, remises en 
kanonbeddingen op het fortterrein. Wikipedia 
vermeldt dat rond 1909-1910 er zeven 24 cm 

kanonnen staan opgesteld waarvan vijf 
gericht op het Volkerak naar het oosten en 
twee na het zuiden. Daarnaast staan er in 
een kanonkazemat twee 10 cm kanonnen  
opgesteld. De bemanning van het fort 
bestaat uit drie officieren, 31 onderofficieren, 
157 kanonniers, één officier van gezondheid, 

drie man geneeskundige dienst en één 
telegrafist.  

 

De toegang tot het fort via een potterne [1]. 

 
Tijdens de mobilisatie gedurende de Eerste 
WereldOorlog is het ook nog volledig 
bemand, maar in 1928 verliest het officieel 

zijn militaire staat. In de Tweede 
Wereldoorlog nemen de Duitsers het weer in 
bezit en gebruiken het als gevangenis en 
uitkijktoren. Na de oorlog wordt het een 
interneringskamp voor collaborateurs. De 
beroemdste daarvan is de NSB-er Meinoud 
Rost van Tonningen. Hij zou zijn naam 
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hebben gekerfd in één van de binnenmuren 

van het kruithuis. 
 

 
De droge gracht tussen de Franse gevechtstoren 

(rechts) en de kazerne (links) [5]. 
 

In 1969 is het fort in gebruik genomen als 

vakantie- en conferentieoord. In 1973 krijgt 
het de status van rijksmonument. Maar het 
gebruik van het fort wordt er helaas niet 
beter door. Overal op het terrein worden 
illegale bouwwerken gebouwd en stacaravans 
geplaatst. Daarbij kijkt de gemeente een 
andere kant uit. Maar het tij keert als in 2014 

de exploitant failliet gaat. In 2018 koopt de 
gemeente Goeree-Overflakkee voor € 
700.000 de failliete boedel en kan de 
opruiming beginnen. De opknapbeurt kost de 
gemeente nog eens een miljoen euro. De 

bewoners van de illegale bouwwerken 

moeten verhuizen. Er wordt 1200 ton aan 
afval en wildgroei afgevoerd, en langzaam 
krijgt het fort zijn oorspronkelijk vorm en 
open terrein weer terug. Daarna wordt het 
metselwerk opgeknapt. De financiële teller 
staat dan ondertussen al op 2.3 miljoen, 
maar je  krijgt daar ook wat moois voor 

terug! Het verschil is goed zichtbaar als je de 
luchtfoto bekijkt van het fort op Google 
Earth, gemaakt op 2 juni 2021, en die 
vergelijkt met de Streetview opnames die in 
augustus 2016 gemaakt zijn van het gehele 
fort.   
 

 
Troosteloze beelden uit Google Streetview van het 

interieur van het fort, opgenomen in augustus 
2016. Toen was het nog in gebruik als camping 

met een beetje verwaarloosd uiterlijk. 
 

 
Fort Prins Frederik gelegen op Goeree-Overflakkee 
aan de overkant van het Volkerak tegenover Fort 

Sabina verschoond van vrijwel alle illegale 
bouwwerken. 

 

Fort Buitensluis 

Fort Buitensluis is het laatste fort dat in dit 
artikel ter sprake komt en ligt aan de 

overkant van het Hollands Diep, tegenover 
Willemstad. Op de locatie wordt in 1793 een 
aarden wal opgericht die gaat dienen als 
verdediging van de haven en de sluis nabij 
Numansdorp. In het kader van de Vestingwet 
wordt het verder uitgebreid en krijgt het 
bomvrije vertrekken. De meest in het oog 

springende daarvan is de stenen toren.  

Mogelijk naar Frans voorbeeld. De vorm is 
echter niet volgens de Tour Modèle 
standaard, dus we zullen hem maar een 
Catégorie exceptionnel noemen. De zuidelijke 
muur krijgt later extra bescherming in de 

vorm van een aanaarding. Het is tot in de 
Eerste Wereldoorlog in gebruik. In 1915 krijgt 
het daarom nog een aantal gewapend 
betonnen versterkingen. Bewijs daarvan 
wordt in de winter van 2016 op 2017 
aangetoond door de vondst van originele 
schuttersputten en schuilplaatsen. Langs de 

zuid- en westkant zijn beddingen gebouwd 
voor een kanon. Daarmee kan flankerend 
vuur worden uitgebracht over het Hollands 
Diep. Veel meer valt er niet over te melden. 

Ook dit fort is ten prooi gevallen aan de 
recreatiedruk. Het is nu omgebouwd tot 
camping. Elke kanonbedding is nu ingenomen 

door een stacaravan.  
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De centraal gelegen bomvrije kazerne [5]  

 

 
Fort Buitensluis gelegen ten zuiden van 

Numansdorp aan de overkant van het Hollands 
Diep tegenover Willemstad. Linksboven is de nu 

openstaande sluis te zien.  
 

 

De ingang tot het fort wordt gevormd door een 
baileybrug [2]. 

De forten rond Willemstad zijn nu allemaal de 
revue gepasseerd, dus het wordt weer tijd 
om terug te keren naar Willemstad zelf. Want 
de Tweede Wereldoorlog zal nog talloze 
veranderingen teweegbrengen aan dit 
vestingstadje.  

Belgische militaire begraafplaats 

De aandachtige lezer zal nu mogelijk 
verbaasd zijn over de titel, maar in 
Willemstad is een begraafplaats waar 159 
Belgische militairen in een verzamelgraf hun 
laatste rustplaats vinden. De reden hiervan is 
een dramatisch ongeval op 30 mei 1940. 
Twee dagen eerder vertrekken er uit Gent 

vier vrachtschepen met Belgische soldaten, 
die rond Gent krijgsgevangenen zijn 
gemaakt. Via Zeeland gaan de vier schepen 
op weg naar het Duitse achterland waar de 
Belgen zullen worden geïnterneerd. In het 
Hollands Diep vaart ter hoogte van 

Willemstad de Rhenus 127, volgepakt met 
zo’n 1200 krijgsgevangen, over een Duitse 
magnetische mijn. 

 

 
De gele pijl geeft de plaats aan van de Belgische 

begraafplaats aan de haven van Willemstad. 
 

Door de ontploffing die daarop volgt, breekt 
het schip in tweeën en zinkt het binnen 
enkele seconden. Velen kunnen zich gelukkig 
nog redden door naar de wal te zwemmen of 
worden door burgers uit Willemstad gered. 
Het Hollands Diep staat in die tijd nog in een 
open verbinding met de zee, dus er heerst 

een sterke getijdestroming. Daarnaast zijn 
niet alle soldaten de zwemkunst machtig, of 
hebben zware kleding en legerschoenen aan. 
Hierdoor komen naar schatting bijna 200 
soldaten  om het leven. De gewonde mannen 
worden opgevangen door de plaatselijke 
bevolking. De geestelijke bijstand, voor de 

meest Rooms Katholieke gewonden, wordt 

geboden door pastoor Juten, die 28 jaar lang 
aan de parochie in Willemstad verbonden is. 
Als dank voor deze toewijding worden door 
familie en nabestaanden 35 
herinneringsplaquettes aan de kerk 

geschonken. Tot 2014 hangen ze aan de 
zogenaamde Belgisch muur in de kerk, maar 
daarna worden ze verplaatst naar het reeds 
eerder in dit artikel gememoreerde Arsenaal 
aan de haven van Willemstad. Nog dagen na 
het ongeluk spoelen er lichamen aan. Om te 
voorkomen dat de lichamen verder afdrijven 

wordt er dagelijks met bootjes naar lichamen 
gevist. Nadat de dagen verstrijken, wordt de 
staat van de lichamen er niet beter op en 
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wordt besloten om de lichamen zonder 

kisten, bestrooid met ongebluste kalk, direct 
te begraven in een speciaal daarvoor 
ingericht massagraf aan de haven van 
Willemstad.  De meesten van de omgekomen 
soldaten komen daar terecht. Maar ook op 
andere plekken spoelen stoffelijke resten aan 
en worden daar ter plekke begraven. Zo 

worden in Ooltgensplaat zes lichamen 
geborgen, maar deze worden later 
overgebracht naar België. In Den Bommel 
worden er vijf begraven, in Zuid-Beijerland 
twee, en tot slot één in Bruinisse. Verder 
worden vier oorspronkelijk in Willemstad 

begraven lichamen later ook naar België 
overgebracht. Bij het lichten van het wrak 
eind augustus 1940, worden nog eens 22 

lichamen geborgen, waaronder ook de Duitse 
schipper. Vijf van de lichamen kunnen niet 
meer worden geïdentificeerd. Uiteindelijk 
worden er 134 stoffelijke resten begraven in 

het massagraf. In totaal zijn er dus 167 
lichamen van Belgische soldaten geborgen 
die omgekomen zijn bij deze ramp.  
 

 

Het massagraf vlak nadat het  
is gereedgekomen [8]. 

Of de totalen kloppen zullen we nooit meer 
echt te weten komen, aangezien er geen 

complete passagierslijst is opgesteld van de 
krijgsgevangen genomen soldaten. Na de 
oorlog komen op de begraafplaats ook de 
stoffelijke resten te liggen van 25 Belgische 

militairen die op andere locaties in Nederland 
tijdens de oorlog zijn omgekomen en daar ter 
plekke zijn begraven. Uiteindelijk komt het 
aantal stoffelijke resten in Willemstad op 159 
te staan. Ter nagedachtenis wordt in 1950 
een monument opgericht. Dat wordt nu nog 
steeds onderhouden door het de Belgische 

Oorlogsgravenstichting. Drie jaar na de 
oprichting van het monument raakt het 
echter bij de watersnoodramp in februari 

1953 zwaar beschadigd. Maar deze schade 

kon gelukkig snel worden hersteld.  

 

Door de watersnoodramp in 1953 raakt het 
monument zwaar beschadigd. 

 

 

Het monument ter nagedachtenis van de 159 op 
deze plaats begraven Belgische militairen uit de 

Tweede Wereldoorlog. De namen van de 134 hier 
begraven soldaten die bij de ramp zijn omgekomen 
staan op de zeven panelen links en rechts van het 

midden. Daarvoor liggen links en rechts twee 
stenen met de namen van de 25 Belgen die na de 

oorlog bijgezet zijn [8]. 

Elk jaar op Tweede Pinksterdag wordt door 
de Belgische wapenbroeders een herdenking 

gehouden bij de begraafplaats. Na het leggen 
van een krans wordt de reis per boot 
voortgezet en wordt op de plek van de ramp 
op het Hollands Diep een tweede krans 
gelegd.  
 

 

De kranslegging op het ereveld door de Belgische 
wapenbroeders [8]. 
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Willemstad tijdens WO2 

Tot slot wil ik nog aandacht besteden aan de 
Vesting Willemstad tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De strategische ligging van de 
oude vesting is de Duitse bezetter natuurlijk 
ook opgevallen. Op de naar zee gerichte 
bastions Holland en Gelderland verrijst 
Stützpunkt XXXIV H en gaat daarbij deel 

uitmaken van de Atlantikwall. De ‘H’ is van 
Heer, de Duitse landmacht en betekent dat 
dit Stützpunk gebouwd en bemand wordt 
door landmachtpersoneel. Door de al 
aanwezige Nederlandse vestingwerken 
ontstaat een bijzondere mengeling van oud- 

en nieuwbouw.  We beginnen bij Bastion 
Holland. Daar bouwen de Duitsers  bovenop 
de wal twee  bunkers van het standaard type 

669. Aan de noordelijk gelegen bunker is 
voor de nabijverdediging nog een Tobruk 
gebouwd. 

 

De voorzijde van één van de 669 bunkers. Het 
kanon werd van achter de bunker ingereden [2].  

Ten noorden van Bastion Holland ligt Bastion 
Gelderland. Bovenop het bastion is er een 
goed zicht over het Volkerak. De Duitsers 
bouwen om die reden daar een 

waarnemingsbunker. Onder de bunker ligt 
een oude Hollandse kazemat.   
 

 

De waarnemingsbunker boven op Bastion 
Gelderland met daar onder een kazemat [2]. 

Op dit bastion worden ook twee open 
opstellingen voor een FLAK batterij gebouwd. 

 

 

Via een trap kan het personeel schuilen in een 
oude Hollandse kazemat [2]. 

 

De open bedding van een FLAK batterij. Door de 
opening kan de munitie worden aangereikt vanuit 

de bunker eronder. Op de achtergrond ligt het 
Arsenaal [2].   

Tussen de bastions Holland en Gelderland ligt 

een beer in de vestinggracht om de twee 
waterniveaus van elkaar te scheiden. Aan het 
eind van de beer bij de toegangsweg is nog 
net een kort stuk anti-tank muur te zien met 
een begin van een rij drakentanden. Die over 
de weg vermoedelijk doorgelopen heeft tot 
aan het water.  

  

 

De tankmuur waarmee de toegang van de vesting 
kon worden afgesloten. Daarvoor ligt vermoedelijk 
nog een deel van de drakentandversperring [2]. 
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Tot slot ligt aan de noordzijde van de haven 
Bastion Groningen. Dit bastion herbergt 
restanten van de bedding van een 24 cm 
kanon met in de directe nabijheid een 
schuilruimte en een munitieopslagplaats. Het 
zijn de restanten van een oude Hollandse 
stelling van vóór de Tweede Wereldoorlog. 

Tenminste, dat vermoeden heb ik, aangezien 
op dit bastion verder geen (Duitse) bunkers 
van gewapend beton te vinden zijn. 
 

 

De open bedding van een 24 cm kanon op Bastion 
Groningen [2]. 

 

 

Op de voorgrond de open bedding van een 24 cm 
kanon op Bastion Groningen, met daarachter 

bomvrije ruimtes voor de munitie [2]. 

In één van de nissen ligt een granaat als 
grijpvoorraad [4] 

 

Op 6 november 1944 wordt Willemstad 
bevrijd door de Canadese A-compagnie van 
het vierde bataljon van Lincolnshire 

Regiment. Maar dat gaat helaas niet zonder 

slag of stoot. De Duitse troepen beschouwen 
Willemstad van groot strategisch belang. De 
plaats ligt daardoor zo’n acht dagen onder 
Engels artillerievuur. De Duitsers schieten 
vanuit de vesting terug. Door deze strijd 
worden vele huizen beschadigd. Maar ook na 
de Canadese bevrijding ligt het door de 

bewoners verlaten Willemstad nog regelmatig 
onder Duits vuur vanaf de overkant van het 
Hollands Diep. Daardoor kan pas na 5 mei 
1945 weer echt begonnen worden aan het 
repareren van de schade. Ter nagedachtenis 
aan de toen omgekomen burgers van 

Willemstad is nabij het Mauritshuis een 
monument opgericht.  
 

 

Het monument naast het Mauritshuis met de 
namen van de 15 burgers die tijdens de oorlog zijn 

omgekomen. De meesten daarvan zijn tijdens de 
Canadese bevrijding tussen 1 en 6 november 1944  
omgekomen. Het monument staan ook de namen 
van de drie inwoners die omgekomen zijn bij de 

Politionele Acties in  Nederlands Indië [4]. 

 

Een plaquette aan de gevel van het huis aan de 
Kerkring nummer 2 herinnert aan de schade die 

Willemstad aan het eind van de oorlog opliep [4]. 



 

DE KOERIER NO. 203  APRIL 2022 

21 

  
 

Foto linksboven is overgenomen van de plaquette. Rechtsboven de huidige situatie bij Kerkkring 2 volgens 
Streetview. Het linker huis was te zwaar beschadigd en is na de oorlog niet meer opgebouwd. 

 

 

De achterzijde van de twee 669 geschutbunkers die de Duitsers bouwen op de wal van Bastion Holland. Aan de 
bunker rechts is een tobruk gebouwd [2]. 
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Deze Google Earth luchtfoto biedt een mooi beeld van de Duitse bouwwerken. Bij 1 en 2 de twee 669 bunkers 
bij Bastion Holland en bij 3 de waarnemingsbunker op Bastion Gelderenland. Bij 4 en 5 liggen de FLAK 
batterijen. Tussen Bastion Holland en Gelderland ligt een beer 6. Aan het eind daarvan is bij 7 een restant te 
zijn van de tankmuur waarmee het Stützpunkt kon worden afgesloten. Voor de tankmuur buiten de foto ligt 
nog een tobruk met een manschappenonderkomen voor de nabijverdediging. Rechts bij 8 ligt Bastion 
Groningen met de open bedding van het 24 cm kanon met twee bomvrije ruimtes. Tot slot ligt bij 9 het 
Belgische ereveld.     

 

 

Plattegrond van de Duitse bunker type 669. 
Bron: Bunkerinfo.nl 
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