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INLEIDING 

Wanneer Napoleon in 1815 van het toneel verdwijnt, lijkt er 
voor Ew·opa een nieuwe tijd aan te bi-eken. De grote mo
gendheden nemen het besluit de beide Nederlanden te vei-
enigen onder het Huis van Oranje. 

Tussen 1815 en 18l0 , tijdens die kortstondige hereniging, 
bouwt of vernieuwt de ederla.ndse genie, op het grond
gebied van het huidige België, 19 vestingen als grensverde
diging tegen Frankrijk: de Wellingronbarrière. Drie van die 
vestingen lagen op het grondgebied van de provincie Oost
Vlaanderen, namelij k Dendern10nde, Gent en Oudenaarde. 

Deze publicatie schetst de tomandkom.i.ng van de Welling
ton barrière en beschrijft de ,-ersterkingen van die drie 
Oost-Vlaamse steden, alsook de vestingbouwkundige over
blijfselen ervan. 



DE WELLINGTON 
' 

BARRIERE 

E E N  B A R R I È R E  
Grensversrerkingen behoorden tot de zogenaamde strate
gische versterkingen. Ze moesten nier alleen een object ver
dedigen, zoals een woning of een nederzetting, maar een 
hele streek of zelfs een land en maakten dus deel uit van de 
nationale landsverdediging. De uitbouw van dergelijke ,·er
srerkingen was maar mogelijk wanneer her centraal bestuur 
sterk genoeg was om zijn wil op re leggen, zoals dar het geval 
was voor de Romeinen, de graven van Vlaanderen of Ka.rel V. 

Grensversrerkingen bestonden uit één of meerdere lij 
nen van forten of vestingen (dit zijn versterkte steden), uit 
verdedigingslinies of uit een combinatie van beide voor
gaande. Vanaf de 17de eeuw kwam hiervoor de naam bar
rière in gebruik. De bedoeling was het binnendringen van 
de vijand in het e igen grondgebied tegen te gaan. 

In zo'n barrière speelde een vesting vooral de rol van 
spervesting, dit door her afsluiten van een belangrijke toe
gang of invalsweg. Maar een vesting kon ook dienen als 
steunpunt van waaruit her eigen leger veilig kon opereren 
en waar zich de nodige magazijnen en depots bevonden. 

Na her Barrièrerrakraat van 17 15 vormde een reeks Zwd
Nederlandse vestingen - Vetu·ne, Fort De Knokke (op de 
samenloop van IJzer en leperlee), Ieper, Warneton, Menen, 
Doornik, amen en Dendermonde - zo'n barrière tegen 
Frank.rijk. Zij werden door troepen uit de Republiek der 
Verenigde Provinciën, ook omschreven als Staatse troepen, 
bemand. 



Een vesting kon door de aanvaller niet zómaar genegeerd 
worden. In bepaalde gevallen kon hij er zelfs niet omheen 
trekken, zoals bij een spervesting in een verplichte door
gang. Omtrok hij ze wel, dan kon het garnizoen de aan
voerlijnen van de aanvaller bedreigen. Om dit te voorko
men moest de aanvaller die vesting afschermen mee een vol
doende groot detachement van het veldleger. Maar aange
zien de legers in de 17de en 18de eeuw relatief klein waren, 
verloren ze hierdoor een belangrijk gedeelte van hw1 getal
sterkte en middelen. Het was dan dikwijls aangewezen die 
vesting toch maar te belegeren, meteen één van de redenen 
waarom de oorlogen in die periode veelal uitdraaiden op 
een reeks belegeringen. 

Anderzijds vroeg het verdedigen van de vele gr·ensvestin
gen veel middelen, die dan niet meer beschikbaar waren in 
de aangevallen sectoren. Vestingen die niet langer· in het con
cept van de landsverdediging pasten, werden bijgevolg niet 
alleen buiten gebruik gesteld maar ook geslecht, om ge
bruik door de vijand te vermijden. De napoleontische oor
logen brachten de zwakheden van de barrières aan het licht. 
E r  waren in de 1 8de eeuw veel en betere wegen gebouwd, 
die men niet allemaal met een spervesting kon afsluiten. 
Ook de legers war·en veel groter geworden. Die toegeno
men getalsterkte maakte het mogelijk met een relatief klein 
detachement een vesting ce maskeren, ce bombarder·en of 
zelfs aan te vallen, terwijl hec hoofdleger verder oprukte. 
Die ontwikkelingen werden nog verder in de hand gewerkt 
door de ravitail leringwijze, de verbeterde artillerietrein en 
de grotere bewegelijkheid van de legers die door hun opde
ling in autonome divisies en legerkorpsen gemakkelijker 
konden manoeuvreren. Dit wil niet zeggen dar de rol van 
de grensvestingen uitgespeeld was, maar de versterkingen 
werden wel beperkt coc plaatsen die onmisbaar waren voor 
een doeltreffend gebruik van her veldleger. 

Hierdoor gingen er stemmen op om de landsverdedi-



ging ce concentreren in uicgescrekce, veeleer in de diepte ge
legen opnamevestingen, die hec veldleger een veilige opera
tiebasis boden. Indien hec verslagen werd, kon hec veldle
ger zich daar in terugtrekken, zich reorganiseren en het 
offensief hervanen. In 1859 zal hec Nationaal Red uit re Am
werpen hiervan een voorbeeld worden. 

Her is in die vestingbouwkundig kader dac de oprich
ting van de Wellingconbarrière moet gezien worden. 

E E N  B A R R I È R E  T E G E N  F R A N K R IJ K  
a de val van apoleon stelden de grote mogendheden in 

Europa orde op zaken. Frankrij k had reeds onder Lode
wijk XIV en lacer tijdens hec Keizerrijk een expansionisti
sche politiek bedreven en daar wilden de andere mogelijk
heden paal en perk aan stellen. Om geen revanchegeesc ce 
kweken, mocht Frank.rijk zijn grenzen van vóór 1792 behou
den. Anderzijds werd hec land omringd door een gordel 
van middelgrote staten. aast hec Koninkrijk der eder
landen waren die de Rijnstaten van de Duitse Bond, Zwitser
land, Piëmont- Sardinië en Spanje. Die scacen waren ce 
klein om zélf een bedreiging ce vormen voor Frankrijk, 
maar coch groot genoeg om niet bij een eerste Franse aan
val door de knieën ce gaan. Ten slone konden Engeland, 
Pruisen en Oostenrijk ze gemakkelijk bevoogden. 

In clie pclirieke conte>..'1 had de oprichting van hec Konink
rijk der Nederlanden en de barrière tegen Frankrijk plaats. 

DE O P RI C H T I N G  VA 
H E T  KON I N K R IJK D E R  N E D E R L A  D E N  
Waimeer aanvang 181+ de Frai1se troepen de Belgische depai-re
menren ontruimden, was her verre van duidelijk wac er 
mee die gewesten ging gebeuren. Hee herstel van hec E uro
pese evenwicht was voor de grote mogendl1eden bel�rijker 
dan de wensen van de bevolking, waarnaar trouwens nier 
gevraagd werd. 

In de depa.J'temenren een westen van de Maas installeerden 



de geallieerde legers een gouvernement-generaal. De departe
menten ten oosten van de Maas werden door Pruisen bezet. 

In het Eerste Verdrag van Parijs (lo mei 1814) werd 
gestipuleerd dar de Zuidelijke Nederlanden drie jaar bezec 
zouden blijven en dat Nederland, onder her Huis van Oranje, 
een "vergroting van zijn grondgebied" zou verkrijgen. 

De groce mogendheden konden of wilden nier rechc
screeks zorgen voor de verdediging van de Zuidelijke Ne
derlanden. Volgens hen zou een afzonderlijke staat erg zwak 
zijn en vroeg of laar in Franse handen vallen. Ten slocce 
verkoos men de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden 
te verenigen, een idee dat reeds in 1804 door de Russen werd 
geopperd en dar de Engelsen overnamen. 

In her Protocol van Londen van 20 j uni  1 8 1+ werd "ver
groting" in feice dan de"vereniging van Zu.idelijke Neder
landen mee Noord-Nederland". Op l1 juli 181+ kwan1 de 
macht aan Willem van Oranje, die vanaf dan de eicel S ouv e
rei ne V ors t der Vereenigde Ne derlanden ging voeren. De ver
eniging mee her prorescanrse Noorden onder een vreemd 
vor·scenhuis wekce in het Zuiden allesbehalve enthousiasme. 

Aangezien Frankrijk zijn grenzen van 1792 mocht be
houden, was er nacuurlijk geen sprake van de teruggave 
van de Zuid-Nederlandse gebieden die tijdens de oorlogen met 
Lodewijk XIV verloren waren gegaan. Sterker nog, bij het 
Eersce Verdrag van Parijs (lo mei 181+) gingen nog de Bel
gische kantons Beaun10nr, Beaw·aing, Chimay, Dour, Floren
nes, Gedinne, Merbes-le-Chaceau en Walcotui: naar Frankrijk! 

TOE STAND EN VERDEDIGING VAN DE ZUID
N E DERLANDSE V ESTIGINGEN VÓÓ R WATERLOO 
De Zuid-Nederlandse vestingen verkeerden in 181+ in een 
bedenkelijke toestand. 

De Spaanse Habsburgers hadden over onvoldoende geld 
beschikt om de Zuid-Nederlandse vestingen grondig te mo
derniseren. Daarenboven waren hun her besc versterkte ves
tingen in de 17de eeuw aan Frankrijk verloren gegaan. 
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De Ooscenrijkse Habsburgers hadden de Zuidelijke eder
landen sceeds beschouwd als een mogelijk ruilobjecc voor 
beziccingen in Icalië en Duicsland (Silezië). Ze hadden de 
vescingen Ach, Charleroi , Menen, Mons (Bergen) en Oude
naarde, die op hec einde van de Ooscenrijkse Successie
oorlog door Lodewij k XV geheel of gedeelcelijk waren ges
loopc, nooic la een herstellen. Keizer Jozef II wou de Scaacse 
croepen uic de Barrièresceden vei-drijven. Hij Lier daarcoe in 
1782 alle vescingen, mee uitzondering van Luxemburg en de 
cicadellen van Ancwe1·pen en Gene, verkopen, mee de voor
waarde ze binnen een bepaalde termijn af ce breken. Die 
voor.vaarde werd maar gedeelcelijk venruld, omdat heel 
war steden de eigenlijke omwalling behielden als "occrooi
muren", waar de passerende handelswaren getaxeerd werden. 

Tussen 1795 en 181+ maakcen de Z uidelijke Nederlanden 
deel uic van Frankrijk en waren de vestingen dus zo goed 
als nucceloos voor de Franse landsverdediging. Bij Keizer
lij k Decreec van I f/endém iaire jaar XII (2+ september 180l) 
werden alle Zuid- ederlandse vestingen opgeheven, mee 
uirzondering van Amwerpen, Ieper, Menen, Nieuwpoon, 
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Oostende en de citadellen van Doornik, Gem en Luxemburg. 
Aan die vestingen werd onder Napoleon, met uitzondering 
van Oostende en Antwerpen, weinig of geen geld besteed. 

In 1 8 1 +  werd de verdediging van de Zuid-Nederlandse 
grenzen met Frankrijk een Britse aangelegenheid. Wellington, 
overwinnaar op het Iberisch schiereiland en na de abdicatie 
van Napoleon Brits ambassadeur bij Lodewijk XVIII, werd 
naar de Nederlanden gestuurd om zich over her probleem 
te buigen. In een rapport van juni 181+ aan Willem I stelde 
hij 18 vestingen voor, alsook een verdedigingsstelling "at the 
en tranc e of the for es t  of Soigni es b)' the high road ivhich leads to 
Bruss els from Bi nche, Char leroi and Namur": het coekomsrig 
slagveld van Waterloo! 

In een memorie van 27 augustus 181+ drukte Wellington 
de vrees uit dat België na één enkele verloren veldslag in de 
handen van de agressor zou vallen, en refereerde hierbij aan 
de veldslagen bij Jemappes (1792), Neen"linden (179l) en 
Fleurns (179+). Hij merkte ook op dar er in België geen en
kele vesting was die een groot gedeelte van her grondgebied 
kon beschermen, die de vijand nier voorbij kon trekken en 
die dienst zou kunnen doen als opnamevesring voor her ver
dedigingsleger. Wellington vond ook dat de oude locaties 
nog nier zo slechr gekozen waren en dat de wederopbouw 
van de vestingen op de oude rracés rijd en geld zou besparen. 

Ook generaal Krayenhoff, de Nederlandse inspecteur
gene1·aal der fonificatiën, maakte tn 181+ een voorloptge sru
dic, maar zonder zelf op verkenning te zijn geweest.  

Toen in maart 1815, aan her begli1 van de Honderd Dagen, 
Napoleon in Frankrijk opnieuw aan de machr kwam, moesr 
er snel werk gemaakt worden van de verdedigingswerken. 

Op 17 maart 1815  beval Willem I de Noord-Nederlandse 
vestli1gen tn staat van verdedigli1g re steUen. De Zuid-Neder
landse vestingen echrer vielen onder de verantwoordelijk
heid van de Engelse ingenieurs. 

De oude vestingplaatsen in de Zuidelijke Nederlanden 
werden in gereedJ1eid gebracht regen een ven-assingsaanval: 
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de grachcen - grocendeels volgescorc mee vuilnis - werden 
ujcgecliepc, de aarden wallen werden hersceld of opgerichc, 
inundacies werden gesceld en enkele veldwerken gebouwd. 

Bij hec begin van de vijandelijkheden was de grens mee 
F1·ankrijk in een vrij goede scaac van verdediging. 

D E  ZU I D E L IJ K E  G R E N Z E N  NA WAT E R L O O  
Tijdens de Honderd Dagen waren e r  plannen o m  hec Fran
se grondgebied - in hec ooscen en ook in hec noorden - dan 
coch maar ce  verkleinen mee Arcesië (Anois) , Frans- Hene
gouwen en Frans-Vlaanderen. Willem vroeg Charlemonc, 
Condé, Givec, Le Quesnoy, Maubeuge en Valenciennes. Dac 
scwcre op verzec van Engeland en Wellingcon: Parijs zou 
door hec verlies van de noordelijke vescingen onbeschermd 
blijven en hec Koninkrijk der ederlanden zou hierdoor 
een nacuw·lijke vijand van Frankrijk worden. 

Door hec Tweede Verdrag van Parijs (20 november 1815) 
kwamen voornoemde kancons opnieuw aan de Nederlanden, 
alsook de vescingen Philippeville en Mariembourg, die sinds 
1659 als gevolg van de Vrede van de Pyreneeën Franse en
claves vormden. 

In de Akce van hec Congres van Wenen (9 juni 1815) k-wam 
een gedeelte van het arrondissemenc Bouillon definitief 
aan de Nederlanden. Hierdoor kwam de huidjge grens mee 
Frankrijk coc stand. 

Na afscand van de bezicringen van de Oranjes in Duics
land werd door het Verdrag van Wenen (l1 mei 1815) Luxem
burg, als compensatie en een persoon lijken eicel, aan koning 
Willem I coegewezen. LtLxemburg maakte echcer deel wc van 
de Duitse Bond, en de vesting L uxemburg werd een Bonds
vescing mee een Pruisisch garnizoen, cei-wijl hec groocher
cogdom een concingenc moest leveren aan hec Bondsleger. 

D E  EI G E N LIJ K E  W E L LI N G TON B A R R I E R E  
Na Wacerloo begon d e  bouw van de eigenlijke Wellingcon
barrière, onder het coezichc van de Briccen, uicgcvoerd 
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door de Nederlandse genie en beraald door de Nederlanden 
mer aanzienlijke Brirse en Franse conrriburies. 

1n Noord-Frankrijk bevond zich een geallieerd bezer
ringsleger van 150 000 man, dar er zou blijven ror de Franse 
oorlogsvergoeding was beraald. Men rekende hiervoor op 
vijf jaar. Na verloop van die rijd moest de Barrière klaar zijn. 
Maar eind 1818 beraalden de Fransen hun oorlogsscharring 
vervroegd af en rrokken de geallieerden weg. 

Her Verdrag van Aken (15 november 1818) bevarre een 
geheim bijvoegsel, waarin de geallieerden afspraken wie bij 
een Franse aanval welke Zuid-Nederlandse vesting zou ko
men bezerren. 

Voor her Koninkrijk der Nederlanden vormde de Wel
li.ngronbarrière, de zogenaan1de Zuidelijke Fronrieren, slechrs 
een gedeelre van de versrerkingsinspanni.ngen voor lands
verdediging: vermelden we hier enkel de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, tussen de Zuiderzee en Gorinchem (voor enkele 
jaren uitgeroepen rot Werelderfgoed), en de vele srellingen 
voor de kusrverdediging. 

STRATEGISCHE OVERWEGINGEN 
Een barrière in de Zuidelijke Nederlanden bood voordelen 
voor een evenruele geallieerde operarie. Parijs was gemak
kelijker re bereiken vanuit België dan vanaf de Franse oost
grens. Een geallieerd leger bleef in verbinding mer Noord
Nederland langs de Schelde en de Maas, mer Pruisen door 
her bmggenhoofd op de Maas en mer Groor-Brirrannië 
langs A.nrwerpen en Oosrende. Ook kon men mer een bar
rière bij een evenruele regenslag de vijandelijke achrervol
ging sroppen en op adem komen, vooraleer opnieuw aan re 
vallen. In laarste instantie lieten de Maas en de Schelde een 
veilige aftocht toe naar de Rijn of naar zee. De Zuidelijke 
Nederlanden vormden als het ware een wapenplaats voor 
de geallieerden en een bmggenhoofd voor de Brirren. 

Pruisen was niet zo gelukkig met de Barrière. Het vrees
de dar Frankrijk bij een volgend conflict de Zuidelijke Neder-
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landen zou vermijden en de Boven-Rijn coc operatiegebied 
zou maken, waarbij de Bondsstaten aan de Rijn aangeval
len zouden worden. 

DE BRITS-NEDERLANDSE SAMENWERKING 
De uitvoering van en de financiële las een lagen bij de Neder
landen, maar de Brinen hadden uiceindelijk de concrole 
over de werken. 

In her Tweede Verdrag van Parijs beslocen de geallieer
den een speciaal fonds op re richcen voor de bouw van een 
barrière. Hierin scorne Grooc-Brinannië 2 miljoen pond, 
als vergoeding voor de overname van enkele gebieden in 
Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. De Nederlanden moescen 
dezelfde som eer beschikking scellen. Frankrijk becaalde 60 
miljoen Franse frank als oorlogsconcribucie. Verder scond 
er in her verdrag dar de overige koscen gezamenlijk zouden 
worden gedragen, maar dar her aandeel van Groo1-B1·i1-
1annië hierin de som van drie miljoen pond nier zou over
schrijden. Ze zouden her bij één enkele bijdrage laren! 

In her proces-verbaal van her Tweede Verdrag van Parijs 
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(20 november1815) werden de invloedssferen van de grote 
mogendheden met betrekking tot de vestingen nog eens 
vastgelegd: de vestingen in de Nederlanden behoorden tot 
de invloedssfeer van Groot-Brittannië. Wellington kreeg 
hierbij de hoogste leiding, wat vastgelegd werd in de Gehei
me Conventie van Aken. 

Zoals Wellington de Britten vertegenwoordigde, verte
genwoordigde de Nederlandse inspectem-generaal Krayen
hoff zijn vorst Willem I. Beiden onderhielden contact met 
elkaar via briefwisseling, de meestal jaarlijkse conferenties 
en de gezamenlijke verkenningen of inspecties. 

Willem I, bijgestaan door de inspectem-generaal, maakte 
een keuze uit de verschillende omwerpen terzake, een keuze 
die Krayenhoff moest verdedigen tegenover Wellington, die 
het laatste woord had. Kwam men niet tot overeenstem
ming, dan werd er opnieuw aan de koning gerefereerd. Was 
er overeenstemming, dan tekende Willem I de nodige ko
ninklijke besluiten. 

Ook de financiën werden door Wellington gecontroleerd: 
hij moest alle kostenbegrotingen, een maandelijks rappon 
over de bestede gelden en een jaarlijkse samenvatting ont
vangen. 

DE KEUZE VAN DE TE VERSTERKEN PLAATSEN 
De keuze van de te versterken plaatsen was het resultaat 
van beoordelingen en compromissen. 

De Nederlandse studie startte in augusrns 1815 met een 
memorie van Krayenhoff, gevolgd door een rwee maanden 
durende persoonlijke verkenning en her ter plaatse bren
gen van een tiental Nederlandse ingeniew·s. In oktober 1815 
kon Krayenhoff een aantal projecrschersen aan Willem l 
voorleggen. 

Op de conferentie van 19 en 20 december 1815 waren 
Wellington en Krayenhoff her nogal vlug eens. De keuze 
voor de ee1·ste lijn viel aanvankelijk op Anrwerpen, Oos-
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rende, Ieper, Menen, Doornik, Ach, Charleroi, amen en 
Maascrichc. In zijn memorie van 15 januari 1816 berekende 
KrayenhofT de voorziene koscen: +2 miljoen gtJden! Hij 
eindigde mee: Qu'on ferme les)'eux et ouvre la bourse. 

In a�<JUscus 1816 werden aan de eersce lijn Binche, 
Mariembow-g, Philippeville, Dinanc, Bouillon en Aarlen 
coegevoegd. Aarlen en Binche zuilen tt.iceindelijk coch nier 
verscerkc worden wegens de re groce koscen. Wellingcon 
wilde ook Korcrijk verscerken, maar de Nederlanders hiel
den her bij Menen. 

War de cweede lijn becrefc, wensce Wellingcon Dende1·
monde, Gene, Ooscende, Oudenaarde en, eer dekking van 
Brussel, verscerkingen ce Halle en Monc-Sainc-Jean, her 
voormalig slagveld van Wacerloo. De ederlanders vrees
den dar de Briccen bij een evencuele cegcnslag ce snel zou
den inschepen ce Ooscende, en ze scelden als tweede lijn 
Oudenaarde, Dendermonde, Ancwerpen en Maascrichc voor, 
mee russen de laacsce cwee de Rupel-Dijle-Demervallei, ge
dubbeld door een weg en een vescing, bij,·oorbeeld Hasselc. 
Verder vonden ze dat de ,·ersterkingen van Halle en Mont
Sainc-Jean, Brussel onvoldoende dekten. 

Uiceindelijk haalde de visie van Wellingcon hec. Gene, 
Oudenaarde en Dendermonde zouden inderdaad verscerkc 
worden, maar bij gebrek aan macerialen en wed<lsachcen 
werd hiermee pas lacer begonnen. In Gene wilde Welling
con de oude cicade! rescaureren, cerwijl KrayenhofT de 
voorkeur gaf aan een nieuwe cicade! op de uicloper van de 
Blandijnberg. 

De Nederlanders schoYen her probleem Halle en Monc
Saim-Jean - hardnekkig verdedigd door Wellingcon - op de 
lange baan en scelden een slocce voor daar veldverscerkin
gen op ce scellen. 

Van de verdediging ,·an de Rupel-Dijle-Demervallei 
kwam ook niecs cerecht: aan een voorgescelde versce1·king 
re Oosterlo zou nooic begonnen worden. 

In 1821 scorcce Wellingcon zich in de Bricse policiek en 
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verloor hierdoor zijn belangstelling voor de Zuid-Neder
landse versterkingen. Na 1825 verzetten de Britse liberalen 
zich tegen elke interventiepolitiek op het vasteland. 

BESCHRIJVING VAN DE BARRIÈRE 
De eigenlijke barrièi-e omvatte 21  vestingen (de Bonds
vesting LuxembW"g inbegrepen), waarvan 19 op het huidige 
Belgische grondgebied, en die men op rwee manieren kan 
indelen: evenwijdig met of loodrecht op de Franse grens. 

Evenwijdig met de grens beschouwd - de Nederlandse 
visie - waren er drie opeenvolgende lijnen. 

Een eerste lijn lag aan de Franse grens. We vinden er de 
vestingen Nieuwpoort, Ieper, Menen, Doornik, Oudenaarde, 
Ath, Mons (Bergen), Charleroi, Namen en Dinant, met de 
voom.itgeschoven vestingen Mariembourg en Philippeville. 
Alle grnte invalswegen, met uitzondering van R.ijsel-Kortrijk 
(via Moeskroen) en Condé-Ronse (via Leuze), werden 
versperd. Het terrein ten oosten van de Maas was weinig 
geschikt voor milicaire operaties. Bouillon kon beschouwd 
worden als een voOI·post van de Bondsvesting Luxemburg. 
Enkel de invalsweg Longwy-Maas (via Aarlen) was niet 
afgegrendeld. 

Een rweede lijn liep langs het kanaal Gent-Oostende en 
verder langs de Schelde en de Rupel-Dijle-Demerlijn naar 
Maastricht. Hier vinden we de citadel van Gent en Dender
monde en, meer naar voren, Oudenaarde. Andere verster
k.ingen zullen er nooit opgericht worden. 

De derde lijn, op hec hu.idige Nederlandse grondgebied, 
liep langs de Zeeschelde over Bergen op Zoom, Breda, 's 
Hertogenbosch en Grave naar Venlo. 

Anrwerpen en Oostende waren bestemd als Britse ont
schepingsplaatsen. 

Men kan de barrière echter ook beschouwen als r."ee te 
verdedigen operatielijnen, de Maas en de Schelde, cl.ie lood
recht stonden op de grens. Tussen de beide operacielijnen 
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lagen de vescingen Ach, Mons (Bergen) en Charleroi. On
der een operacielijn verscaat men een vooruitgangsas voor 
een leger in een gebied. Voordac er spoorwegen bestonden, 
waren de bevaarbare rivieren de wegen bij uicscek voor hec 
vervoer van de legertros en de aanvoer van de bevoon-a
dingen. Op de Geheime Convencie van Aken werd beslisc 
dac bij een oorlogsdreiging de Bricse croepen zouden onc
schepen in Ooscende en Anrwe1·pen, en vei-volgens de ves
cingen Ooscende, Nieuwpoort en Ieper zouden bezetten, 
evenals de verscerk.ingen op de Schelde, mee uiczondering 
van de cicadellen van Doornik en Anrwerpen. De cicadellen 
van Dinanc, Namen, Hoei (Huy) en Luik en de vescingen 
Charleroi, Mariembourg en Philippeville zouden door de 
Pruisen worden bezec. De Bricse en Prnisische operacielij
nen cekenden zich duidelijk af. 

DE NEDERLANDSE ORGANISAT IE 
De werken aan de vescingen werden uicgevoerd door bur
gerlijke aannemers, onder de concrole ,·an de Dicnsc der 
Fortificaciewerken. Aan hec hoofd hiervan scond de inspec
ceur-generaal van de Fortificaciën en van hec Korps Inge
nieurs, mee de rang van generaal-majoor of luicenanc-gene
raal. Generaal Krayenhoff werd na 182 1 inspecteur-generaal 
van de Fortificaciën en van hcc Korps Ingenietu·s, Minew·s 
en Sappeurs (de mineurs groeven bij een belegering mijn
gangen; de sappeurs dolven de sappen, naderingsloopgra
ven naar de vescing; beiden konden in vredescijd ingezec 
worden voor hec herprofileren van de verscerk.ingen). 

De diensc had verder een ccrriroriale organisacie. Er wa
ren zes direccies, onder meer cc Gene, Anrwerpen en amen, 
mee aan hec hoofd celkens een kolonel-dirccceur. 

In elke vescing vinden we een eerrtaamv e:::: end ojfic ier
i11gen ie11r, veranrwoordelijk voor zijn vescing, bijgestaan door 
to egl'1Joegd ojfic iere11- i11ge11 ieurs, de op:::: igters van fortificatie/1 
(de "veldwachcers" van hec Milicair Domein, gerechcigd 
processen-verbaal op ce scellen), m ilitaire wachters (sluis-
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De vesting IEPER in 1 853, met 

de versterkingen van 1 81 7- 1 830 

(Uit. Vereecke J.J J . . H1sto1re 

ml/1ta1re de fa v1//e d'Ypres. 

Gent. 1 858) .  

De vesting NIEUWPOORT 
in 1840, met de versterking 

van 1 81 7-1 830(S1mon 

Stev1nst1chting) 

wachters of huisbewaarders van een onbemand verdedi
gingswerk), een (btu-ger )tekenaar en een (bttrger)schrijver. 

Dat personeel vormde het geniebureau van de vesting, 
later Eerstaa111vez e11drchap genoemd. In totaal waren er in 
de ZujdeJijke Nederlanden 1+ dergelijke eerstaanwezend-
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schappen, we zullen ze terugvinden in Gent, Dendermonde 
en Oudenaarde. 

Hoe ging men re werk? We hebben reeds gezien hoe de con
cepren door de hoogste echelons werden opgesteld. De uit
werking ervan kwam bij de directies en de eerstaanwezend
schappen te liggen. De plannen, bestekken en kostenbere
keningen circuleerden russen de verschillende echelons, rot 
de uiteindelijke beslissing genomen werd. De onteigeningen 
geschiedden door de provinciegouvernems. Aanbestedingen 
en conrraccen vielen onder de veranrwoordelijkheid van de 
directies. De uitToering op her cerrein, zoals de opmetin
gen, de afpaling, hec uitzetten van de cracés en de profielen 
en het opvolgen van de werken, waren ren lasce van de eer
sraanwezendschappen. Alle echelons moesten nauwkeurig 
de gedane uitgaven nagaan. 

Bij de Nederlandse genie waren er in 18!0 op '128 officie
ren-ingenieurs slechts 6 Belgen ( +,7%). Dat was in de eer
ste plaats daaraan ce wijten dac hec Nederlandse leger was 
heropgerichr vóór er gerekruteerd kon worden in her Zuiden, 
en die renvijl er aan werkloze officie1·en nergens gebrek was. 
Ook was er de taalbarrière: de voertaal in het ederlands 
leger was het ederlands, ter.vijl her Zuiden rwinrig jaar 
lang intensief was verfranst. De eerstaanwezend officier-
1ngemeur re ieuwpoon, Alben Gobler, een Waal uic Mons 
(Bergen), bekloeg er zich over dac hij ederlands moest 
leren; hij zal na de Belgische onafhankelijkl1eid generaal 
worden, als liberaal politicus miniseer van Oorlog en mi
nister van Buitenlandse Zaken. 

HET VERLOOP DER WERKEN 
Wegens de hoge kosten van de onteigeningen werd bij 
Koninklijk Besluit van 25 augustus 1816 vastgelegd dac de 
Franse wet over de onceigeningen in her algemeen belang ook 
van toepassing was op de vescingwerken. Zo mogelijk moes
ten de onceigeningen bij minnelijke schikking gebeuren. 
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De vesting MENEN, met 

de versterking van 1 81 7- 1830 

IU1t. Vereecke J.J.J., Not1ce 

sur f'h1stolfe militalfe de Menin, 

Gent, 1 870). 
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Het grote aamal processen dat hieruit volgde, bracht aan
zienlijke vertragingen teweeg. 

Om de constructiekosten te drukken, liet het Koninklijk 
Besluit van 11 augustus 1816 roe de aanbestedingen bij bor
dereau of prijstarief te houden, zoals het in het Zuiden 
gebruikelijk was. Bij een dergelijk comract boden de ka11di
daat-aannemcrs minder (of meer) op een door de genie 
vastgestelde pi-ijs per kubieke meter verplaatste aai-de, metsel
werk enz. Op 28 september 1816 gebeurden de eerste aan
bestedingen te Charleroi . 
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In 182+ waren de grootste werken achter de rug. Enkele 
vestingen bestonden slechts uit een citadel, die hersteld of 
verbouwd werd zoals re Dinant, of volledig nieuw gebouwd 
zoals re Gent en re Hoei. In Luik werd de oude citadel her
steld en werd er ook een nieuwe gebouwd, de Chartreuse. 
ln Bouillon werd enkel her versrerkc kasteel gemoderni
seerd en ingericht als kazerne voor één bataljon. 

De omwallingen van de meeste vescingen werden her
sceld of op her oude tracé herbouwd en van nieuwe buiten
werken voorzien. In Nieuwpoort werd de oude stadsmuur 
afgebroken en een nieuwe omwalling gebouwd. In Oostende 
werden de bescaande omwalling en de fonen afgewerkc en 
verbecerd. In Antwerpen werden onder meer vijf lunenen 
gebouwd. 

SCHANDALEN 
Spijtig genoeg eindigde de bouw van de Wellingronbarrière 
mee enkele schandalen. Op 25 augustus 1828 berichtte de 
lde Forrificaciedirecrie dar her nog onvolcooide kruitmaga
zijn in Ieper was ingesrorc. Ter plaacse gestuurde commis
sies scelden vast dar er mee her metselwerk geknoeid was. 
De eerstaanwezend luicenam-kolonel - ingenieur Lobry werd 
aangehouden; hij werd gescrafr met 20 jaar tuchthuis. 

Ook in Oostende meldde men ontzettingen in her mecsel
werk; de eerscaanwezend kapicein-ingenieur Pasteur kreeg 
één jaar gevangenis en zijn coegevoegde lsce luicenant Van 
Duyn zes maanden. 

De directeur van de lde Forcificaciedirecrie, generaal
majoor Hennequin, pleegde zelfmoord in de gevangenis. Twee 
officieren-ingeniew·s werden ontslagen, drie vrijgesprnken. 

Ook generaal Krayenhoff werd beschuldigd; men schaf
ce de funccie van inspecteur-generaal af. Na zijn vrijspraak 
werd hij met pensioen gestuurd. 
Een droevig einde van een merkwaardige venvezenlijk.ing. 
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De vesting OOSTENOE 1111 827 

IARAB, KPIH 5572). 

DE UITEINDELIJKE KOSTPRIJS 
De kosten van de Wellingronbarrière bleken in 1854, bij de 
opheffing van het fonds voor de bevestiging en wapening 
van de Zuidelijke Fromier, 88,56 miljoen gulden bedragen 
te hebben. Trekt men hiervan de eenmalige Britse bijdrage 
alsook de Franse contributie af, dan zouden de Neder
landen in totaal 35,19 miljoen gulden betaald hebben. 

DE GELEIDELIJKE AFBRAAK 
Na de Omwenteling van 1830 erfde België de 19 vestingen 
van de Wellingronbarrière. Het Belgisch leger was te klein 
om die vestingen alléén re bezetten en re verdedigen en her 
neutraal statuut verbood een preventieve bezetting door 
Pnlisen en Groot-Brittannië. Daarbij kostte htrn onderhoud 
re veel geld. 

In 1851 werd besloten te A.nrwerpen een verschanst kamp 
op te richten (een voorafbeelding van her lar ere Nationaal 
Reduir). Een eerste reeks vestingen - Ieper, Menen, Ath, Plu-
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üppeville en Mariembow·g - werden opgeheven en geslcchc. 
In 1859 werd Antwerpen uitgebouwd tot Nationaal 

Redu.ic van België, een opnamevesting, waarin regering en 
leger zich konden terugtrekken om er re wachten op hulp 
vai1 de grote mogendheden, die de borgen waren van de 
Belgische onafhankelijkheid. Een tweede reeks vestingen -
Oostende, N.icuwpoorc, Oudenaai·de, Mons (Be1·gen), Charle
roi, Dinant en Hoei - werden opgeheven en geslechc. 
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De vesting ANTWERPEN In  1 842 
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Na 1870 verdween de citadel van Gent en na 1906 ten 
slotte de vesting Dendermonde. Van de 19 versterkingen 
van de Wellingtonbarrière bleven in 1914 slechts enkele ci
tadellen over op de Maas. 
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VESTING BOUW 

WAT IS EE VERSTERK! G? 
Men graaft een grachc, men hoogc de aarde langs één kanc 
op coc een wal, men plane op die wal een borsrwering voor 
de verdedigers (een palissade) en als men dan in die wal nog 
enkele verdedigde doorgangen voor een evencuele offensie
ve cerugkeer (een uirval) incegreerr, dan heefc men reeds 
een verscerking; een dergelijke versterking vinden we vanaf 
de vroegsce cijden en zowac overal eer wereld cerug. In 
Vlaanderen is de oudsc gekende verscerking gelegen ce Spiere 
op een cerras van de Schelde ( + 000 v. C). Ze vercoonc reeds 
alle essenciële onderdelen van een verscerking: een hinder
nis, hier de grachc; een bescherming van hec inwendige van 
de verscerking, hier de wal; een verdedigingsopscelling, hier 
de borsrwering; een offensieve cerugkeer of een uicval, hier 
de doorgangen in de wal. 

Men kan die verscerking een permanencer karakcer ge
ven door de wal ce bekleden mee houc of sceen. 

Bekijken we een bunker uic de 20sce eeuw, dan vinden 
we dezelfde essenciële onderdelen: een hindernis, hier de 
draadneccen; een bescherming van hec inwendige van de 
verscerking, hier hec becon; een verdedigingsopscelling, hier 

G RA CHT. WAL & PALLISADE BUN K E R  
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VRIJSTAANDE MUUR KANTELEN 

WEE R G AN G JUl--fl
(=verdedigings-

opstelling) 

(=hindernis+ 

bescherming) 

de mirrailleurschiergaren; een offensieve rerugkeer, hier de 
doorgangen in de draadnetren_ 

Maar wc zien ook her verschil: de evolurie van de versrer
kingshmsr, van grachr, wal en palissade ror bero1rnen bw-iker! 

De voornaamsre verklaring is de evoluerende rechnolo
gie van de aanvalsmiddelen, vooral van de arrillerie, zoals 
we nog zullen zien. 

DE M I D D E L E EUWSE V E R ST E R K I N G E N  
Veel steden wa1-en ror in d e  16de eeuw enkel omringd door 
een grachr, wal en palissade. De poorren en de doorgangen 
waren mcesral wel uir sreen. Brugge, één van de belang
rijksre sredcn in Vlaanderen, werd nooir volledig mer een 
srenen muur omwald. 

FLANKER I N G  VANUIT O E  TOR ENS 
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Andere steden waren wel uitgerust met stenen muren, 
met op bepaalde afstanden stenen rorens, bijvoo1·beeld Den
dermonde en Oudenaarde. 

De muur was tegelijkertijd de hindernis, de bescher
ming van her inwendige van de srad regen projectielen, en 
de verdedigingsopstelling, met de weergang, de borsrwering, 
de kantelen en de rorens. Die vormden steunpunten, van 
waarn.ir men de aanliggende muur van opzij kon besch.ieren. 

Verder sronden de poorten, die meestal ook voorzien 
waren van rorens, in voor een offensieve terugkeer. 

Men kon de muur overwinnen mer ladders of srormro
rens; men kon trachten de muur re doorbreken met srorm
ran1men of hem re ondergraven (mijnwerkers). De bestaande 
artillerie, zoals her hevelgeschur, had maar een geringe uit
werking op goed gebouwde muren. 

DE O V E R G A N G S P E RI O D E  
I n  d e  Hde eeuw verschenen de eerste vuurwapens. Aan
vankelijk waren de kalibers klein en be,·orderden ze de ver
dediging. De oude boogschiergaren we1·den met een ronde 
opening aangepast voord.ie lichte vuunvapens. 

In her begin van de 15de eeuw kwam de bombarde in 
gebruik. Her was een zwaar artilleriesruk, bestaande uit 
aaneengesmede staven die bijeengehouden werden door hoe
pels, zoals bij een ron (in her Engels heer een loop nog altijd 
een barre{). Her vuurde stenen kogels af. De Dulle G1·ier van 
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Gene weegt 1 2  ton, heeft een kaliber van 64 cm en vuurde 
stenen kogels van 250 rot 300 kg af. Met dergelijke kalibers 
kon men een muur doen wankelen of het metselverband 
stukschieten, zodat er in de muur een bres ontstond. 

Wanneer men nieuwe versterkingen oprichtte, bouwde 
men de muren lager maar dikker, al was er een financiële 
rem: een dikte van 12 m was het absolute maximum! De 
nieuwe , zogenaamde kanontorens, zoals de Tour Henf]' lil!! 
in Doornik, waren speciaal voor geschut ingericht .  

Wat gebeurde er met de bestaande versterkingen? De 
muren en torens werden verlaagd en aan de stadszijde aan
geaard. Zo werden ze minder blootgesteld aan, en beter be
stand regen een beschieting, ter.vijl de aarde een platform 
vormde om er de verdedigingsartillerie op te stellen. 

Vóór de poorten, muren en torens plaatste men bolwer
ken, in verschillende vormen, rond of veelhoekig. Het waren 
constructies uic balkenwerk en aarde, die tevens dienden 
als platform voor de artillerie. La eer werden ze soms mee 
se een bekleed. 

Dat procédé, aanaarden en bolwerken oprichten (bol
werken die later ook bastions of ravelijnen zullen genoemd 
worden), paste men toe toe in de 1 8de eeuw. We vinden ze 
dus rond sceden die uicgerusc waren met degelijke middel
eeuwse muren, zoals Brussel, Dendermonde, Mechelen en 
Oudenaarde. In hec Frans noemt men een bolwe1·k een 
boulevard. De "boulevard" is nu de plaats waar de vroegere 
bolwerken lagen. 

DE ART I L L E R I E V E R ST E R K I N G E N  
Eind 1 6de eeuw kwam het eigenlijke kanon in gebruik, mee 
een gegoten loop uic brons of gietijzer en mee ijze1·en kogels. 
Die ijzeren projectielen konden de steen zélf vernielen. Hier
door kon men nu een snede in de muur schieten, zoals men 
een kerf maakt, om aldus de muur cc doen instorten. 

Als reactie daarop ontstond in Italië een nieuw soort 
versterkingssysceem, de gebascioneerde versterking. Italiaanse 
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ingenieurs verspreidden hec over West-Europa. De eerste 
gebastioneerde versterking in de Zuideüjke Nederlanden was 
het Karelsteen (later Spaans Kasteel genoemd) van Gene, 
opgericht onder Karel V en ontworpen door Donato Boni. 

Een gebastioneerde versterking bestaat uit verschillende 
onderdelen . Hee eerste is een gracht, die de hindernis is. 
Daarop volgt een aarden wal, dje de bescherming is van hec 
inwendjge van de versterking; rue wal is bovenruen bekleed 
om hem scormvrij ce maken. Boven op de wal loopt een 
walgang, nu met een aarden borstwering, die is de verdedi
gingsopstelling. 

Langs de buitenzijde van de gracht loopt een bedekte weg. 
Vóór rue wegügt hec glacis, dat de weg dekt. Va.nu.ic rue bedekte 
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KA NON 

weg kan de verdediger een offensieve terugkeer uirvoeren. 
Aan de teen van her glacis zier de aanvaller de gemetsel

de bekleding niet. Om die re zien en re beschieten moet hij 
zich opstellen op de kam van her glacis, maar hij moer eerst 
zover geraken. Eens hij op de kam een bresbatterij heeft ktLI1-
nen opstellen, is her schieten van een bres nog maar een 
kwestie van rijd. De bekleding vair dan naar beneden en een 
gedeelte van de wal glijdt in de gracht,  waardoor een be
klimbare bres ontstaat. 

Moest bij een natte gracht de wal bekleed worden? Tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog (1568- 16+8) bleek djr nier noodza
kelijk. Onbeklede grachten waren trouwens veel goedko
per en kwamen ook snel tot stand. Zo werd re Gent tussen 
1577 en 1579 een dergelijke gebasrioneerde aarden verster
king gebouwd, a la huguenotte. 

Aan de voer van de wal was er dan een berm, ook rond
weg genoemd, al dan nier voorzien van een bijkomende 
onderwal, een doornen haag of een palissade. Op de helling 
kon men srormpalen (schujns ingeheide palissade) planten 

BEKLEDE G R A CHT 
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glacis 

GEBASTIO N E E R D  FRONT 

als bijkomende hindernis. In zo'n aarden wal kon men geen 
bres slaan, men kon hoogstens de palissade en de scormpa
len vernielen en de kam van de borsrwering er af schieten, 
het zogenaamde afkammen (iemand afkammen is nu nog 
hem kleiner maken in de ogen van de anderen). Her pro
cédé mee onbeklede grachten zal tot in de 19de eeuw toege
past worden, ook in Dendermonde en Oudenaarde. 

Vóór de borstwering was er een dode hoek, waarop de ver
dediger geen zicht had en die hij niet onder vuur kon 
nemen. Om dac gedeelte toch re beheersen, moest daar zijde
l ings op geschoten worden, mee andere woorden: de gracht 
moest geflankeerd worden vanuit de flank van het bastion. 

Een bastion was een vij fhoekige uitbouw van de wal, 
mee twee flanken en rwee facen die in de saillant bijeenko
men. Vanuit de flanken van de bastions flankeerde de ,-er-

ONBEK L EDE G RA C H T  
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BUITENWERKEN 

(open keel )  

VOOR WERKEN 

(open keel) 

M nn n 
tenaille dubbele tenaille papenmuts zwa luwstaart 

M 
hoornwerk kroonwerk 

G EDETACH E E R D E  W E R K E N  

(gesloten keel) 

0 
schans 
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dediger de gracht volgens de defensielijnen. Hee basrion los
te aldus de coren af als flankeringorgaan. 

Hee gedeehe van de wal cussen rwee bastions noemt men de 
counine. De verdedigingswerken gelegen russen cwee sai l
lanten werden een gebascioneerd front genoemd. 

Om hec schieten van bressen zo lang mogelijk ce ver
mijden, werden voor de omwalling voorliggende werken 
gebouwd. 

Bui een de wal werden bui een werken gebouwd. De bedekte 
weg was zo'n buitenwerk; we vinden er verbredingen in, 
de wapenplaatsen, om troepen ce verzamelen voor een uit
val (offensieve terugkeer). Een belangrijk buüenwerk was 
het ravelijn, vóór de cotu-rine gebouwd, meesral om de poOI·
cen ce beschermen. Her is een verdedigingswerk mee rwee 
facen of mee rwee facen en rwee flanken. Een ravelijn gelegen 
vóór een basrion wordr halve maan genoemd. Een tenaille 
is een laag buitenwerk dat de counine beschermt. Een cou
vre-face (zonder anillerie) of een contregarde (ingerichr 
voor anillerie) beschermen op hun beun de facen van bas
tions, ravelijnen of halve manen. Alle buitenwerken waren 
achteraan, aan de keel, open, zodat men er vanaf de wal in 
kon schieren en belenen dac de vijand er zich in nesrelde. 

Vóór de gracht werden voorwerken gebouwd, even
eens mer open keel. De enkele of dubbele tenaille was een 
opeenvolging van facen die mekaar wederzijds ondersteun
den. De luner was een verdedigingswerk mee cwee facen en 
cwee flanken, rerwijl een fleche slechts uic cwee facen be
scaac. Hoorn- en kroonwerken hadden vooraan respectie
velijk één of cwee gebascioneerde fromcn. 

Nog meer naar voren, bui een hec bereik van de verdedi
gingsanillerie, konden er ook nog gederacheerde werken 
gebouwd worden, zoals fonen of schansen, die aan de keel 
gesloten waren omdat ze zich zelfstandig moesten kunnen 
verdedigen. Fonen zijn meestal groter dan schansen. 

Indien mogelijk werd het terrein vóór de vesting onder 
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walgang 

I N FA N T E R IE VUURT VANOP HET BANKET 

water gezet, gei:nundeerd, wat het naderen voor de vijand 
ten zeerste bemoeilijkte. 

Op de versterkingen dekte de 2,S m hoge borsrwering de 
walgang tegen het vuur. De infanterie stond om te vuren op 
een verhoging, een banket. De kanonnen konden vuren door 
schietgaten die in de borsnve1·ing uitgespaard waren. Ze 
konden ook op een verhoog, op een bank (barbette) staan, 
en vuurden dan overbanks, dit is over de borsrwering heen. 

Om pe1·soneel en materieel tegen zijdelingse schoten te 
beschermen werden dwars op de borsnvering aarden tra
versen opgeworpen. Sommige van rue traversen hadden 
een remise voor geschut of munitie, men noemde ze dan 
ho!tI"aversen. 

In de 17de eeuw werden volop morrieren gebruikt, rue 
ontplofbare projectielen, bommen genoemd, met een hoge 
kogelbaan over de wallen heen konden schieten, maar de 
precisie bleef gering. Om een bombardement te kturnen weer
staan waren er bomvrije gebouwen nodig. Een gewelf van 
80 cm metselwerk, gedekt door 2 m aarde, was toen bomvrij . 

ln het begin van de 19de eeuw kwam er nog een ander sys
teem in gebruik, het polygonaal systeem, waarbij de flanke
ring van de gracht geschiedde vanuit in de gracht gebouw
de caponnières. We gaan hier niet ,-erder op in, omdat di1 
systeem, met uitzondering van Fort d'Havré bij Mons (Ber
gen), niet in de Wellington barrière werd toegepast. 

Tussen 1500 en 1860 nam het bereik van de artillerie roe van 
een SOO-ral rot een 1 000-tal meter. In 1860 kwam het ge-
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MORTIER 

rrokken geschur in gebruik. De lopen hadden inwendig 
trekken of groeven waardoor her afgeschoten projectiel 
een draaiende beweging en dus een stabieler baamrajecc 
kreeg. Dar geschur had ook een veel grorere dracht, die 
spoedig 10 000 merer bereikte. Hierdoor kwamen de rnr 
dan aangehouden afsranden tussen de verdedigingswerken 
i.n de verdrukking. Vanaf 1885 kwam her brisamprojectiel, mee 
springsrnf in plaats van met buskruit gevuld, in zwang. Die 
munirie had nier alleen een grotere scherfdichtheid maar 
vercoonde ook een mijnwerking die een einde maakre aan 
de bomwijheid van de bestaande gewelven. 

Door dit alles waren tegen het einde van de 19de eeuw 
alle bestaande versterkingen hopeloos verouderd. Dar leid
de cot her betonnen pamserfon, met bernnnen gewelven en 
sealen pa.msenorens. 

BUR G E R S  E M I L ITA I R E N  
In de middeleeuwen werden de sradsversrerkingen opge
richt door de scadsmagistraar en gefinancierd mer stadsbe
lascingen. Die sradsverscerki.ngen maakten - net als de kerk
torens, het stadhuis en de hallen - deel uit van het sradspa
trimonium en waren een voorwerp van trors voor de bur
gers. Vooral de stadspoorten sronden symbool voor de "vrij 
heid" van de stad. Wam naasr het veiligheidsaspect was er 
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ook hec machcsaspecc: de scad kon zich dankzij haar ver
sterkingen verzenen tegen de vorst en tegen haar buren. 

Die versterkingen waren tevens verweven mee hec eco
nomisch leven van de scad: er waren cu..intjes op de wallen, 
in de grachten werd er gevist en de ruimtes in de to1·ens en 
poorten werden verhuurd. 

Wonen in een verscerkce stad was coc de Franse Revo
lucie de beste manier om aan het oorlogsgeweld, de conCI"i
bucies, de plw1deringen en de vernielingen ce ontsnappen. 
Abd..ijen hadden lnm refüges in de versterkte steden. 

Vanaf de late 15de eeuw taande de macht van de steden 
en nam de macht van de vorst toe. De vont ging zich nu 
meer en meer mee de scadsverscerkingen bemoeien. De ver
scerkce sceden speelden een steeds grotere rol in de lands
verded..iging en werden nu hoofdzakelijk verdedigd door 
huursoldaten. De vorst moeide zich mee de vorm en de 
opzet van de versterkingen en moest bijgevolg ook bijdra
gen in de kosten van de bouw. Onnuccig geachte vestingen 
liec hij slechten. In oorlogstijd hadden de militaire gouver
neurs hec voor hec zeggen. Maar de versterkingen behoor
den tegelijk nog alcijd coe aan de scad, zodat de scadsmagi
scraac verder voordelige contracten mee lokale aannemers 
kon afsluiten. 

Mee de Franse Revolutie veranderde er veel. Door de 
Franse wee van 8-10 juli  1791 - een wee die later ook bij ons 
van kracht werd - werden alle scadsverscerkingen, zonder 
vergoed..ing, door de scaac genaast. Meteen verloor de scad 
er zeggenschap erover. Hee was nu het leger dac er de wec
cen en reglementen liet toepassen mee een rechclijnigheid 
en een stroefheid die eigen zijn aan een grote adminiscracie. 
Gedaan mer wandelen op de wallen. Her leger bepaalde nu 
de openingsuren van de poonen. De staar wees nu de aan
nemers aan. Her was voonaan verboden nog re bouwen bin
nen een afstand van 585 m van de reen van het glacis: wo
ningen d..ie in d..ie zone wederrechtelijk waren gebouwd, wer
den na een gerechtelijke uitspraak afgebroken. 
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Maar er is meer. Vóór de Franse Revolutie behoorden 
de bevelhebbers van de legers tot de hoge adel; zij waren dus 
zelf grootgrondbezitters. Een stad bombarderen om ze na
dien in vernielde toestand aan de koning aan te bieden, dát 
werd niet gedaan. Daarbij vergde dat veel te veel mw1itie en 
kostte het te veel geld. Er waren natuurlijk uitzonderingen, 
zoals het bombardement van Brussel door Villeroy in 1695 . 

Maar na de Franse Revolutie werden de officieren pro
fessionals, die eerst en vooral uitgingen van het militair nut. 
Kon men een stad tot overgave dwingen door een bombar
dement,  vooruit dan maar. De nieuwe technologieën vanaf 
de 1 9de eeuw maakten het vernielen van steden ook veel 
eenvoudiger en goedkoper. 

De vesting kreeg nu een vast garnizoen; in vredestijd 
was dat een veiJigheidsgarnizoen, dat in oorlogstijd op vol
le sterkte werd gebracht. Tijdens de staat van beleg werd de 
plaatscommandant bekleed met alle gezag en kwam her 
door de bevolking verkozen stadsbestuur onder zijn bevel 
te staan. Dat alles vervreemdde de burger van de verster
kingen van zijn stad. In de 1 9de eeuw wijzigde dan ook de 
publieke opinie omtrent het bewonen van vestingen: daar 
waar het vroeger als veilig werd beschouwd werd het nu 
lastig en gevaarlijk geacht !  
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DE VESTING 

DENDER MONDE 

DE S I T E  
D e  samenloop van twee waterlopen i s  militair gezien altijd 
een interessante plaats, dje nier alleen gemakkelijk re ver
deiligen is, maar ook de twee warerlopen onder controle 
houdt. De mogelijkheid Dendermonde voUeilig te omrin
gen mer inundaties zal haar beste verdediging vormen. 

Het srraregisch belang van Dendermonde nam toe 
wanneer in de 15de eeuw een veerbrug over de Schelde ge
slagen werd, de laars re vaste oeververbinding over de Schelde 
vóór haar monding. Dendermonde was hiermee, samen 
mer Gent, een poort tot her Waasland en oostelijk Zeeuws
Vlaanderen. Dat gebied werd in de 16de eeuw als her ware 
een eiland dar omsloten was door de Schelde en de toen aan
gelegde Sassevaart. 

V RO E G E R E  V E R S T E R K I N G E N  
Reeds vóór 1200 was Dendermonde een ommuurde stad. In 
ll86 werd de stad uitgebreid tor aan de huiilige Leopold U
laan. De stadsmuur werd geflankeerd door 2! torens en er 
waren vier stadspoorten. 

Tijdens de Tachcigjarige oorlog (1568- 16+8), na de be
legering van 158+, we1·den de versterkingen aangevuld met 
bolwerken. Aan de samenloop van Dender en Schelde werd 
een citadel gebouwd. 

Tijdens de Oostenrijkse periode was Dendermonde een 
Barrièrevesting mer een gemengd Oostenrijks-Staats gar
nizoen. De vesting werd verder versterkt. De oude, aange
aarde muur deed nog steeds dienst, maar de meeste torens 
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De vesting D E N DE R M O N D E  

tijdens de eerste helft v a n  d e  

1 7de eeuw. m e t  zi1 n aangeaarde 

muren en verlaagde torens en 

met voorliggende bolwerken 

1 uit Le Pew Beaulleu) 

De vesting DE N D E R M O N D E  

1 n  1830 (Uit: Plan der vesting 

Dendermonde met aanwi1z1ng 

van her re inunderen terrein, 

1830 (ARAB. KPIH 5659). ) 
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verdwenen. De vroegere bolwerken werden aaneengeregen 
tot een enveloppe. Er waren ook enkele voorwerken. 

Onder Jozef I I  werd de Vesting Dendermonde in 1782 
voUediggeslecht: de stadsmuren afgebroken, de meeste grach
ten gedempt, de militaire gebouwen verkocht. 
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V E S T I N G  VA D E  W E L L I N GTO N B A R R I È R E  
De vesting Dendermonde werd onder leiding van de Neder
landse kapitein-ingenieur Alewyn heropgebouwd op her 
oude cracé, maar nu als gebascioneerde vesting. 

De meeste werken scarnen pas in de jaren 1820, zodat de 
vesting in 18l0 nier  volledig k..laar was.  In cocaal werd er 
voor Dendermonde 2 989 0+7 gulden uitgegeven.  

De vesci.ng was voorzien van een gebascioneerde omwal
ling, mee 11 saillanten, genummerd van 1 coc 1 1 ,  waardoor 
er ook 1 1  fronten oncsconden. 

De aarden omwalling was niet erg hoog; Brialmont zal 
later die geringe hoogte aank..lagen. Rond de gracht liep wel 
een bedekte weg, maar van een echc glacis was weinig ce 
merken. 

Op de meeste saillanten vinden we een bastion. Op de 
saillanten 1 en 10 was er geen bastion en bascion 1 1  was een 
half bastion (= mee slechts één flank). Fronc 1 - 1 1  had een 
gebroken tracé, waa1·bij de korre smk.ken wal de lange smk
ken flankeerden. 

De bastions waren aan de vescingzijde hol, waardoor 
een cerreplein gevormd werd. Op die cerrepleins bouwde 
de Nederlandse Genie militaire gebouwen, zoals bomvrije 
kruitmagazijnen in de bastions +, 7 en 11 en een niec-bomv1·ij 
laboracorium in bastion S. ln vredestijd werd het buskruit, 
een vochcgevoelig product, in houten connen bewaard. Pas 
bij een nakend conflict werden de projectielen mee buskruit 
geladen door de vuurwerkmakers, in her laboracorium. 

De meeste courcines waren uicgerusr mee een poterne, 
een gang die onder de wal doorliep en coegang gaf coc de 
rondweg. 

Er waren vier poonen. Voor de Mechelsepoon, de Brussel
se poort en de Gentsepoorc lag er relkens een ravelijn, dac de 
poort aan de veldzijde moest dekken. De scraarweg verliet 
de vesting over bruggen mee een ophaalbaar gedeelre en 
maakte een scherpe bocht in hec ravelijn.  De ravelijnen l- + 
en 5-6 besconden uic rwee facen, terwijl her ravelij n aan de 
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Gentsepoorc tucgerusc was mee cwee facen en cwee flanken. 
De ravelijnen waren wcgerusc mee een bomvrij kruicmaga
zijntje. 

Aan de overzijde van de Schelde bevond zich een brug
genhoofd dar bescond tuc een dubbele cenaille. 

Binnen de vescing bevonden zich milicaire gebouwen, 
waaronder de bomvrije kazerne (achcer fron t 1 - 1 1) en her 
bomvrij arsenaal (achter front 6-7). Verder wa1·en er nog 
de nier-bomvrije kazerne en een dico arsenaal. 

Op her einde van de Nederlandse periode waren een 
aanral werken nier volcooid, zoals her bruggenhoofd over 
de Schelde. 

DE B E L G I S C H E  P E R I O D E  
De Belgische genie zal d e  begonnen werken afmaken e n  de 
vescing verder verscerken. 

Tussen de saillanten 2 en 9 werd een voorgrachr aange
legd.De wallen van courcines en bastions werden uicgerusr 
mee traversen en holcranrsen. Op her rerreplein van de bas
tions werden bijkomende bomv1·ije gewelven gebouwd. 

In bastion S werd een complex van kruit- en projecricl
magazijnen opgericht, waarbij een gedeelte van her labora
torium werd afgebroken. 

ln bascion 9 kwam er een bomvrij artilleriemagazijn met 
bijbehorend parronenmagazijn. 

Bastion 8 kreeg een dubbele wal, waardoor een kar ge
,·ormd werd, een verhoogd arrillerieplacform dar her voor
terrein veel verder onder vuur kon nemen. Onder die kar 
bevond zich eveneens een bomHij arcilleriemagazij n. 

In her zuiden werd een bijkomend ravelijn 6-7 gebouwd. 
Er werden ook nog drie lunetten gebouwd. Ze beletten 

dar de aanvaller zonder meer de naascl iggende bascions zou 
kunnen aanvallen. Ze waren uicgerusr mee een bomvrij 
magazijntje. Her gaar over de lunerren +-5, 6-7 en 7-8. Die 
laacsce lunec verdween dan weer bij de aanleg van her spoor
wegscacion; ter compensatie werden drie vooruitgeschoven 
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D E ND E R M O N D E . 

De zu1deh1ke gevel van 

de bomvri1e kazerne met 

de houten tussenverdieping 

I Stadsa rch1ef Dendermonde) 

D E N D E R M ONDE.  

De zu1delqke gevel van 

de bomvn1e kazerne met de 

g emetselde tussenverdieping 

FOTO OP PAG. 47 
D E NDER MONDE . 

De zu1dwestel 11ke gevel 

van het bomvri1 arsenaal 

batterijen gebouwd. Batterij nr. 1 bestreek de Schelde en de 
straatweg naar Mechelen, batterij nr. 2 deed hetzelfde voor 
de spoorweg naar Mechelen, terwijl batterij nr. l de spoor
weg en de straarweg naar Brussel bestreek. 

Die batrer·ijen waren i.n feite schansen. Vermoedelijk heeft 
men ze om politieke redenen batterij genoemd. Ze hebben 
noch een bedekte weg noch een glacis. Er was een natte 
ongeflankeerde gracht, een aarden wal, ingericht voor acht 
stukken geschut, gescheiden door traversen en met een een-
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De vesting D E N D E R M  O N O  E 

met de drie vooruitgeschoven 

banerijen !Simon Stevinstichting). 

trale holtraverse. Aan de keel was er een bomvrij gebouw 
met vrijstaande gevel, bestemd voor logement, keuken en 
magaz1p1en. 

De spoorweg tussen Lokeren en Sint-Nik.laas l iep eerst 
over een gedeelte van de bedekte weg, dan over een bn1g en 
langs profielmuren in rnvelijn l-+ en vervolgens over een 
brug en langs profielmuren in de rechterflank van bastion l 
de vesting bi1rnen. Hij verliet de vesting langs de Waterpoort. 

In 1859 werd Antwerpen het Nationaal Redwt van België. 
Talrijke vestingen werden geschrapt en Dendermonde ver
loor haar strategisch belang. De stad werd nu beschouwd 
als een dubbel bruggenhoofd aan de Schelde, dat het veld-
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leger moesr roelaten de stroom in beide richtingen te over
schrijden. Er werd aan gedacht op de linkeroever een ci
tadel te bouwen. 

a 1870 werd her bruggenhoofd op de linkeroever tÜt
gebreid. 

ln 1879 kwam het opheffen ,·an de vesting Dendermonde 
,-oor de eerste maal ter sprake. Fort Rupelmonde (later Fort 

Te.rmood•. - L.a Pa:rte d11 Malioea. 
( v�-tr �� .  f<v .__.,,.... frl 
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Een vooruitgeschoven 

baner11 van d e  vesting 

D E N D E R M O N D E  

(Simon Stevi nst 1cht1ngl 

A latrine 

B portaal 

c kru1tmagaz11n 

o E F G logementen 

H pro1ecuelmagazi1n 

K. K steenkoolmagaz11nen 

1 keuken 

PP centrale galerq 

p· P" dwarsgaler11 

T holtraverse 

D E N D E R M O N D E  

De M echelsepoort aan 

de ves11ngzqde. met links 

en rechts de wallen en 

de twee wachtloka len 

(Stadsarchief Dendermonde) 



D E N D E R M O N D E . 

De Brusselsepoort aan de veld 

z11de. met de wallen en de daken 

van de wachtlokalen 

(Stadsarch1el Dendermonde) 

D E N D E R M O N D E . 

In liet ravelijn van 

de Brusselse poort l igt 

nog steeds het bomvri1 

kru1tmagaz11nlJe 

l�rmondc. Ia 9'orl� de 2ruulles. 

Sreendorp genoemd) zou Dendermonde aflossen als brug
genhoofd aan de Schelde. Fon Rupelmonde werd gebouwd, 
maar de vesring Dendermonde bleef. 

H E T  E I N D E  VAN D E  V E ST I N G  
D e  invoering n a  1885 van d e  brisanrgranaar maakre een 
einde aan de bomvrij heid van de gewelven, zodar de vesring 
ook milirair-rechnisch nier meer aan de vereisren voldeed. 
De vesting zou mee bernn moeren worden versrerkr en 
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voorzien worden van pantserkoepels, maar dat gebeurde niet. 
In het wetsomwerp van 1905, dat de uitbreiding van de 

vesting Anrwerpen regelde, werd de vesting Dendermonde 
een aanhangsel van Anrwerpen. De omwalling zou verdwij
nen, maar er zouden vier fonen worden gebouwd, name
lijk te Lebbeke, Denderbelle, Schoonaarde en Zele. Tijdens 
de onderhandelingen en besprekingen werden enkele za
ken geschrapt, waaronder de vier fonen. 

In 1906 werd de Dendermondse vesting bij Koninklijk 
Besluit als vestingwerk gedeclasseerd. Dat heefr niet belet dat 
in 191+ de wallen van Dendermonde wél werden ve1·dedigd. 
De stad zal door de Duitsers vreselijk rnegetakeld worden. 

a de Eerste Wereldoorlog begon de geleidelijke sloop. 

DE V E ST I  G BO U W KU N D I G E  O V E R B L IJ F S E L E  
De vestingbouwkundige overblijfselen van Dendennonde 
zijn weinig spectaculair. Geen enkel front, zelfs geen enkel 
volledig bastion, is overgebleven. Wat niet wil zeggen dat 
de onrblijfselen onimeressam zouden zijn. Het tracé van 
de vroegere vesting is vrij goed bewaard gebleven. De voor
naamste vestingbouwkundige overblijfselen worden hier
onder beschreven. 

Bij from l-+ (Mechelsepoon, Leopold II-laan) is de wal van 
de counine en van de bastions afgegraven. De Mechelse
poon zélf werd recemelijk gerestaureerd, maar bezit pro
fielmuren noch wachdokalen. De brug die naar het voor
liggend ravelijn l-+ loopt, verkeert in zeer slechte staat. De 
wal van het 1·avelijn is voor het groome gedeelte afgegraven 
en de grachten zijn gedempt; wel is het bomvrij kruim1aga
zijn nog aanwezig. lmeressant zijn enkele overgebleven pro
fielmuren en de brugpij lers van de buitenste Mcchclsepoon. 

In bastion 5 (Watenoren, Leopold 11-laan) is de met 
rwee holtI"aversen uitgeruste wal nog gedeeltelijk aanwezig. 
Op het terreplein vinden we een overblijfsel van het ( ede1·
lands) laboratorium, nu in gebruik als clublokaal, en negen 
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D E N D E R M ON D E. 

De keel van batterij nr.2. 

(Belgische) bomv1·ije gewelven, met o.a. twee kruitmagazij 
nen en vier projectiel magazijnen (gedeelcelijk gebruike door 
de Watermaatschappij en niet toegankelijk voor het publiek). 

Ook bij front 5-6 (Brusselsepoorc, Leopold I I-laan) is 
de wal van de courcine en van de bastions afgegraven. De 
Brusselsepoorr is eveneens recentelijk gerestaureerd, maar 
ook hier ontbreken de profielmuren en de wachrlokalen. 
Merkwaardig is het ophaalmechanisme van de brug, van 
het rype Bélidor. Het ravelijn 5-6 is gedeeltelijk verdwenen 
onder het viaduct, het overblijvend gedeelte werd een park. 
Het bomvrij kruitmagazijn is nog aanwezig. 

Bij front 7-8 (Park, Begijn.hoflaan) is de omwalling even
eens een park geworden en in de lunet 7-8 bevinden zich 
noodwoningen. Twee holtraversen zijn opgenomen in het 
Nacuureduca tief Reservaat. 

In bastion 9 (Sint-Vincentiusschool aan de Gasthuislaan) 
is de wal gedeeltelijk afgegraven en werd de gracht gedempt. 
Op her terreplein bevindt zich de verbouwde (Belgische) 
patronen fabriek. Onder de wal bevinden zich zestien (Bel
gische) bomvrije gewelven, in prachtige staar, met onder
meer dertien affujrloodsen (nu fietsenstallingen en schuj!-
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plaatsen bij regenweer) en twee kruitmagazijnen. In vre
destijd werden de houten affuiten bewaard in affuit loods
en, als bescherming tegen de inwerking van de natuurele
menten. Bij een nakend conflict werden de affuiten op de 
wallen geplaatst, terwijl de bomvrije loodsen dan gebruikt 
konden worden als bomvrij logement of als bomvrij hospi
taal. Het geheel is niet toegankelijk voor het publiek. 

Het bomvrij arsenaal (Zuidlaan) is een merkwaardig 
gebouw, dat zich nog in vrij originele staat bevindt. Het telt 
vijf traveeën en heeft een houten tussenverdieping. Het arse
naal is niet toegankelijk. 

De bomvrije kazerne (Noordlaan), het grootste mili
tair gebouw van de stad is veertien traveeën lang en twee 
bouwlagen hoog. De vloer van de verdieping, aanvankelijk 
uit hout vervaardigd, werd later in beton uitgevoerd. 

De batterij nr. 2 (Winningsstraat), nu in privé-bezit, is 
niet toegankelijk. Ze is in een vrij originele staat. 

De batterij nr. l (Fortstraat), eveneens in privé-bezit, is 
ook niet toegankelijk. Ze werd fel getransformeerd. 

Al die vestingbouwkundige o,·erblijfselen werden, met 
uitzondering van batterij nr.l, door het Vlaams Gewest als 
monwnent beschermd. 
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V E S T I N G  G E NT. 

Anno 1756, naar 1 B. Ma lfeson 

IA Coene en M De Raadt). 500 m 
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F O RT M O N T E R E Y  

(site Nieuwe Citadel) Schelde 



D E  G ENTSE 

C ITADEL 

D E  S ITE  
De  srad Gene onescond aan de samenvloeiing van Leie en 
Schelde, in een laaggelegen, warerrijk gebied mee enkele gro
te geruigenheuvels. Her aanwezige warer kon er gebruike 
worden om de opeenvolgende sradsuicbreidingen ce verde
digen mee wacersingels. Oversrromingsgebieden rondom de 
srad vergemakkelijkten de verdediging. 

De enige coegang roe de scad die niec geïmmdeerd kon 
worden, lag in her zuiden, russen Leie en Schelde. Hee is de 
Blandijnberg, die enkele meters hoger l igr dan hec alluvium 
der rivieren. 

V R O E G E R E  V E R S T E R K I N G E N  
I n  d e  10de e n  1 1de eeuw vinden we r e  Gem her grafelijk do
mein, her castn.un, russen rwee Leiearmen. 

De oudste verscerk.ingen rond de Kuip van Gene werden 
omstreeks 1 100 gebouwd. Ze bestonden uit nacuurlijke en 
gegraven >vacerlopen, al dan nier vervolledigd door een aar
den wal en voorzien van poorten. 

ln de Hde en Hde eeuw werden nieuwe scadsuicbrei
dingen beschermd mee watersingels en gedeelcelijk ook door 
muren en corens. 

Na de mislukte opstand der Geneenaren lier Karel V in 
15+0 over de Schelde in her oosten, op de plaats van hec 
Sinc-Baafsdorp, een dwangburchc bouwen: her Karelsceen, 
later het Spaans Kasceel genoemd. Hee was de eerste gebas
cioneerde verste1·king in de Zuidelijke ederlanden. 

Na hec graven in 1561 van de Sassevaarc roe aan de Braak-
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man (de bedding van het latere Kanaal van Terneuzen), 
ontstond het "eiland" van het Waasland en oostelijk Zeeuws
Vlaanderen, omspoeld door de voornoemde vaart en de 
Schelde. Gent en Dendermonde zijn de toegangen. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog omringden de Gentse 
opstandelingen de stad met een gebastioneerde omwalling. 
In hec zuiden, op de uitloper van de Blandijnberg, werden 
de bestaande stadsmuren mee aarde versterkt. De grachten 
waren er droog en mectertijd verschenen er allerlei voorwer
ken, zoals Fort Monterey (in 1671). Aan de Brugsepoort 
ontstond een kroonwerk (na 1 66+). 

De stad werd herhaalde malen belegerd en ingenomen. 
In 1781 werd het oncmantelingsbesluic door Jozef II uit

gevaardigd. Enkel de hoofdgracht en een mum of wal moch
ten als octrooimuur behouden blijven. De sloping dutu·de 
tot in de Franse tijd. Ook het Spaans Kasteel werd opgehe
ven; de laacsce getuigen ervan verdwenen pas in 1853. 

D E  C ITAD E L  A L S  V E R ST E R K I N G  
Citadellen ontstonden i n  de 16de eeuw. Men duidde hier
mee een versterking aan die twee functies kon vervullen. 
Ze konden dienst doen als reduit van de vesting (de laatste 
wijkplaats van het vestinggarnizoen) en ze konden ook een 
klein garnizoen huisvesten om de burgerbevolking in de 
stad onder controle houden, wat bijvoorbeeld hec opzec 
van Karel V ce Gent was. 

Een citadel was meestal in de omwalling van de vesting 
gelegen en werd altijd beter versterkt dan die omwalling. 
Zou dat niet het geval zijn, dan had de belegeraar er alle 
baat bij eerst de citadel aan te vallen, waarna ook de vesting 
zou vallen. Een cicade! was meestal voorzien van twee poor
ten: de veldpoon, waarlangs er versterkingen van buitenaf 
konden aankomen, en de stadspoort, waarlangs bij een vij
andelijke bestorming van de vesting het vestinggarnizoen 
in de citadel kon vluchten én waarlangs de gezagsgetrouwe 
troepen de opstandige stad konden binnentrekken. Omdat 
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een ci tade l zo goed ,
·erscerkc was , ging de benaming "ci ca

de! " ook o,·er op een scerk uitgebouwd fon . 
De nieuwe Genese cicade! was nier bedoeld om de Ge n ce 

naars onde r controle re houden en ook niec  a l s  red uit  van 
de vcsc ing, wam Gene  zélf was niet ,·ersterkc.  We moeren 
de nieuwe ci tadel dus zien a ls  een sterk fort . Ze had t rou
wens maar een toegang, een stadspoon. 

Voor de bouw inspireerde men zich op her toen scerksc 
uicgebouwde rype gebasrioneerde verscerk.ing, namelijk her 
Franse fiw11 moderne. 
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HET FRONT MODERNE 
Het front moderne was een gebastioneerd systeem dat aan de 
Franse Genieschool werd onderwezen. Het werd ook toe
gepast in de landen die onder de Franse culrurele invloed 
stonden; zo werd het als model opgelegd aan de Neder
landse ingenieurs die de Wellingtonbarrière bouwden. 

Het bastion werd ofwel uitgerust met een kat, waar
door er meer vuur kon afgegeven worden, of het had een 
inwendig retranchement om een vijand tegen te houden 
die een beklim bare bres in een face van een bastion zou ge
schoten hebben. Vóór de courtine lag een tenaille. Bij droge 
grachten werd de toegang tot het ravelijn verzekerd door 
een caponnière, die ook zijdelings in de hoofdgracht kon 
vuren. Het ravelijn was groot, om het terrein vóór de bas
tions beter te kunnen bestrijken en waar de aanvaller bij 
voorkeur zijn sappen groef In de droge ravelijngracht bouw
de men een couvre-face die de ravelijngracht flankeerde en 
die het metselwerk van het achterliggend bastion aan het 
vijandelijk zicht en vuur onttrok. De wapenplaatsen in de 
bedekte weg waren voorzien van een retranchement. In be
paalde facen, zoals die van de bastions en ravelijnen, wer
den coupures aangelegd om re beletten dar de vijand over 
die facen zou kunnen vorderen. 
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B E S C H R IJ V I  G VAN D E  C I TA D E L  
D e  plannen waren van de hand van kapirein-ingenieur Gey 
van Pinius, de eerstaanwezende officier-ingenieur van Genr, 
die ook daadwerkelijk de citadel zal bouwen. 

De werken sramen op 27 mei 1822. Er was heel war grond
verzet nodig en men gebruikre ongeveer 200 000 m' met
selwerk. De rorate kostprijs zal oplopen ror l l 17 000 gulden. 

De nieuwe ciradel werd aangelegd russen de Leie en de 
Schelde. Her terrein russen de Citadel en die rwee rivieren 
was afgesloren door een gecreneleerde mmu-. Hie1·in bevon
den zich de Sinr-Piererspoorr en de Korrrijksepoorr. De ,·aJ-
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leien werden onder vuur gehouden vanuit verschansingen. 
De citadel tekende een bijna regelmatige vijfhoek af, mee 

270 tot 380 m zijde, gemeten russen de saillanten van de bas
tions. Op een uicloper van de Blandijnberg gebouwd, was 
ze voorzien van droge, beklede grachten. 

De vijf bastions (1 tot S) hadden elk een inwendig re
tranchement. De bastions l en 4 hadden een couvre-face. 

Tussen de bastions lagen de courcines. Vóór elke courcine 
lag een tenaille, en vóór elke tenaille een ravelijn.  De rave
lijnen die naar het veld gekeerd waren, hadden grotere af
metingen dan die aan scadszijde. Vier ravelijnen hadden 
een gemetseld reduic, terwijl ravelijn 1-2 uitgerust was mee 
een toren. De ravelijngrachc werd van de hoofdgracht af
gesloten door een couvre-face. 

Rond de citadel Liep een bedekte weg mee glacis. In die 
weg waren er geretrancheerde wapenplaatsen, waarvan en
kele een gemetseld reduic hadden. 

Drie opritten verbonden het ceneplein met de walgang. 
De toegangsweg liep van het glacis over de linkerwapen

plaacs van front 1-2 en de van kazematten voorziene tra
verse tot op het terreplein van her ravelijn en verder door 
een poterne in de van kazematten voorziene tOI·en en over 
de gracht naar de poort in de courtine. 

Onder de wallen bevonden zich rond het ten-eplein de 
kazernes, gedeeltelijk in verdiepingen, mee logementen, hos
pitaal, paardenstallen, magazijnen enz. gemaakt om er 
6.000 man, 150 paarden en l27 ton buskruit bomvrij in 
onder ce brengen. 

B E S C H R IJ V I N G  VAN F R O N T  l - + 
Door de beschrijving van één front krijgen we een redelijk 
goed idee van de complexiteit van de citadel als versterking. 
De constructie bestaat uit aarde- en metselwerk en is opge
richt op een terrein dat niveauverschillen vertoont. 

De samenstellende delen van het front zijn de rwee bas
tions mee hun retranchement, de courcine, de 40 m brede 
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hoofdgracht , de tenail le, het ravelijn met zijn red uit en zijn 
1+ m brede ravelijngracht, de couvre-facen v66r de bastions 
met hun couvre-facegracluen, en ten slotte de bedekte weg 
met zijn wapenplaatsen en het glacis. 

De hindernis wordt gevormd door droge grachten; die 
vragen om beklede wallen en grachrwanden. Een coupure 
scheidt het bastion in een voorste en achterste deel. 
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G E N T. 

De inga ngspoort van 

de Citadel aan stadszijde. 

G E NT. 

De inga ngspoort van 

de c11adel aan de vest1ngzi1de, 

met de twee wachtlokalen 

Bomvrije gebouwen beschermen her garnizoen en zijn 
bevoorradjng. Her officierengebouw ligr onde1· de cotmine 
en de keel van basrion l. In de keel van basrion + bevinden 
zich rroepenkamers. 

De verderugingsopstelli.ngen bevinden zich achrer bom
weringen en in kazemanen. Borstweringen vinden we op 
de hoofdwal (15 m boven de bodem van de hoofdgrachr), 
op her ravelijn en op de kam van her glacis; hierbij moer de 
voorliggende borstwering relkens lager zijn dan de achrer
l iggende om door rue laarsre ondersreu.nd re kunnen wor
den. Andere borstweringen zijn re vinden op her rerra.nche
ment van de bastions, op de grachrflankering van de cou
vre-facen vóór de bastions, op her redu..ir va11 her ravelijn, 
op de tenaille, op de couvre-facen in de ravelijngrachr, op 

62 



de recranchemenren van de wapenplaacsen en op de craver
sen in de bedekce weg. 

Kanonkazemaccen zijn ce vinden in de flanken van de 
bascions (C), in de flanken van hec reduic van hec ravelijn 
(D) en in couvre-facen in de ravelijngrachc (E). Kazemac
cen voor geweerschuccers in cwee verdiepingen zijn ce vinden 
in de facen van de bascions (F) en de courcine (G). Kaze
maccen voor geweerschuccers in één verdieping vinden we 
in de facen van hec ravelijn (H), voor de grachcflankering 
van de couvre-facen vóór de bascions (K), en in hec reduic 
van de linkerwapenplaacs (J). 

Voor de offensieve cerugkeer leidc een pocerne onder de 
courcine over een brug en een aarden caponnière naar hec 
reduic van hec ravelijn, van daaruic mee bruggen over de 
ravelijngrachc naar de wapenplaacsen en zo naar de bedek
ce weg. 

Al hec mecselwerk moec aan hec zichc en hec rechcscreeks 
vuur van de vijand onccrokken worden. Die gebeurc hoofd
zakelijk door hec glacis. Verder belenen de couvre-facen in 
de ravelijngrachc dac men de facen van de bascions onder 
vuur zou kunnen nemen. Hee reduic van hec ravelijn en hec 
reduic van de linkerwapenplaacs worden eveneens gedekc 
door een wal. 

Ten slocce moesc bij de bouwwerken hec volume uicge
graven aarde overeenkomen mee hec volume opgeworpen 
aarde, wanc hec transport van aarde naar een andere plek 
was economisch niec ce verancwoorden: een paard crekc een 
rollende last van slechcs één con, dac is nog geen kubieke 
mecer aarde! 

DE B E L G I S C H E  PERIODE 
Bij hec begin van de  Belgische Omwenceling was de  cicade! 
niec volledig af; de lopende concraccen zullen onder hec 
Belgisch bewind verder uicgevoerd worden. De cicade! deed 
verder diensc als kazerne voor hec Gencs garnizoen. 

ln 1848 oncplofce ongeveer 10 con buskruit, opgeslagen 
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G E NT. 

De verluchtingsschouwen 

van de commandobunker 

in de rechterflank van bastion 5 .  Het waren vooral geweer
patronen en kruitzakjes voor de anillerie. Er vielen geen 
doden en gewonden te betreuren, maai· de flanken werden 
zwaar beschadigd en er sneuvelden ruiten tot op 500 m van 
de ontploffing. 

De Gentse citadel zal tot in 1870 een rol spelen in de 
Belgische landsverdediging, namelijk om de westeLljke toe
gang tot het Waasland veilig te stel len. Toen te Antwerpen 
het Verschanst Kan1p Linkeroever opgericht werd, waar
door het veldleger een betere toegang kreeg tot het Waas
land, was het lot van de citadel bezegeld. Er was ook de poli
tieke druk van de grondeigenaars.Ter compensatie vroeg 
het leger een citadel te Dendermonde; u.iteindeLljk werd Fort 
Rupelmonde (later Fort Steendorp genoemd) gebouwd. 

Door de wet v;rn 28 april 1870 werd de Citadel, +l ha 67 
a 68 ca groot, voor één miljoen goudfrank aan de stad ver
kocht. Eén der voorwaarden was dat het garnizoen in de 
kazerne van de citadel mocht bLljven tot een nieuwe kazerne 
was voltooid. Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 werd 
de citadel nog even in staat van verdediging gesteld. 

H E T  E I N D E  VAN DE C ITADEL 
In 1875 begon de  afbraak van de  versterkingen, het dempen 
van de grachten en de sloping van de wallen. Op de gron
den van de citadel werd het Citadelpark aangelegd. Enkel 
de kazerne bleef voorlopig behouden. 
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De nieuwe Leopoldskazerne kon echter pas in 1909 door 
her Gentse garnizoen betrokken worden. Rond dar tijdstip 
was er discussie over her al dan nier afbreken van de kazerne 
van de citadel. De "archeologen" ijverden voor her behoud, 
terwijl de "parkverdedigers" her park verder wilden uit
breiden. Wegens de sterk verwaarloosde toestand van de 
gebouwen en met her oog op de Wereldrentoonsrelling van 
191l werd voor de volledige afbraak van de kazerne geop
teerd. Her afbreken ging echter met grote moeilijkheden 
gepaard; er waren dynamietladingen nodig om bepaalde 
srukken op re blazen. Enkele lokalen bleven toch behouden 
en werden omgevormd tot berg- en werkplaats voor de 
Plantsoendienst. Ze zullen pas in 1949 afgebroken worden. 

DE V E STINGBOUWKUNDIGE OVERBL IJFSELEN 
Op de  plaats van de  vroegere citadel werd dus her Ciradel
park aangelegd, dar mer een oppervlak re van ongeveer 20 ha 
her grootste park in de srad Gent is. Na de aanleg door H. 
Van Rulle in 1875 werd her park verschillende malen aan
gepast. Vooral rer gelegenheid van de Wereldrentoonsrelling 
van 191l onderging her grondige veranderingen. Op her ter
rein van de voormalige citadel lier de srad her Feestpaleis bou
wen. De huidige aanleg is grotendeels ongewijzigd geble
ven sinds her onrwerp uir 1930 van H. De Wilde ter gelegen
heid van de eeuwfeesten. Her park relt een schar aan zeld
zame boom- en plantensoorten. In her park vinden we en
kele schaarse overblijfselen van de citadel. 

De monumentale ingangspoort werd bewaard als monu
ment. Op de poort staar: Nemo me impune lacesset (niemand zal 
mij ongestraft belagen) en Anno XI post proelium ad Waterloo 
extructa (opgericht in her elfde jaar na de slag bij Waterloo). 
Na her vertrek van de Nederlanders werd her Nederlandse 
wapenschild vervangen door de Belgische leuze /'Unio11 fait 
la Force. 

Achter her Theodore Canneelpad ligr de uit her inter
bellum daterende provinciale commandobunker van de 
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HET SCHILWA CHTHUISJE 

aan de Sc helde. overbh1fsel 

van de gec reneleerde muur 

tussen de c itadel en de nv1oer. 

Een dergel11ke constructie 

wordt ook sp1etoren, arkel. 

peperbus of sentinel genoemd. 

Civiele Bescherming. Na de Tweede Wereldoorlog werd de 
btmker uirgebreid mer rwee ondergrondse kazematten van 
de vroegere ciradel. Her gaat over rwee kanonkazemarren van 
ravelijn 5-1 .  De bunker is nier opengesteld voor het publiek. 

In de Louis Minarddreef bemerken we de in 1879-1880 
aangelegde rotsgewelven. Het zijn resranren van kazemat
ten die met natuursteen en cemenr bezer werden om een 
rotslandschap re evoceren. Ze bestaan u.it een cenrrale grote 
doorgang, geflankeerd door rwee kleinere doorgangen. In 
de li.nkerdoorgang vi.nden we een mysterieuze grot i.n ktmsr
stecn, met een natuurgetrouwe nabootsing van sralagmie
ten en sralactieten. 

Tussen de zogenaamde Zwirserse vallei, onder de rots, 
ktU1.11en de wei.n.ige resterende kazemarren, die door de Pla.nr
soend.iensr als opslagrui.mre gebruikt worden, bezocht worden. 

Van de gecreneleerde muur naar de Schelde is er nog 
een stuk re zien ten zuiden van het w1iversiteitsrestauranr 
aan de Over·poorrsrraat, alsook een stenen schildwacht
huisje bij de rivier, in de Hertogin Isabellakaai. 
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DE VESTING 

OUDENAARDE 

D E  S ITE 
De vesting Oudenaarde was een riviervesting, die de Schelde 
kon afsluiten. Door het opstuwen van het Scheldewater 
vóór de stad kon men aldaar de vallei inunderen. 

Een nadeel van de site was dat men vanaf de Kezelberg en 
de hoogce van Bevere plongeerzicht en -vuur had op de stad. 

VROEGERE V ERSTERKINGE 
Oudenaarde was van in  de  middeleeuwen tot de  19de eeuw 
een belangrijke vestingstad wegens haar strategische ligging 
aan de Schelde als aanvoerweg naar Gent of als invasieweg 
vanuit Frankrijk. Van alle steden in Vlaanderen zou Oude
naarde het vaakst belegerd geweest zijn. De vesting werd ook 
enkele malen opnieuw versterkt. 
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De vesting O U O E N A A R O E  

t11dens de eerste helh van 

de 17de eeuw. Het toont ons 

de vesting met zijn aangeaarde 

muren en verlaagde torens en 

met voorliggende bolwerken 

luit: Le Pem Beaulieul. 



De vesting O U O E N A A R O E  

1 n  1829. (Uit: Generaal plan der 

Vestmg gepro1ecteerde werken 

ter bevesugmg der stad 

Oudenaarden en Fort 

op den Keselenberg, 1829 

IARAB, KPI H 51 80). 

Vermoedelijk werden reeds in de 15de eeuw de bestaan
de muren en torens verlaagd en aangeaard, om beter weer
stand te kwrnen bieden aan de buskruitartillerie. Tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog bouwden de opstandelingen bol
werken vóór de muren. 

Onder de Spaanse landvoogden werd Oudenaarde in de 
17de eeuw verder versterkt met bastions en voorwerken. 

Tijdens de oorlogen van de Spaanse Habsburgers met 
Frankrijk kwam Oudenaarde tussen 1665 en 1678 aan Frank
rijk. Vauban zal op zijn beurt de stad versterken. Dat is de 
vorm die de vesting zal behouden tot haar afbraak na 1782, 
onder Jozef II. 

VEST!  G VAN DE WELL INGTO BARRIÈRE 
De  bevestiging van Oudenaarde, een vesting van de tweede 
linie van de Wellingtonbarrière, had maar een lage priori
teit voor de ederlanders. De eerste plannen die we terug
vinden, dateren uit 1819. 

Die plannen stelden voor zo veel mogelijk gebrnik te 
maken van de bestaande funderingen van de vroegere om-
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walling en bastions. Als buitenwerken werden een vijftal 
ravelijnen gepland. Op de hoogte van Bevere en op de 
Kezelberg zouden twee fonen worden gebouwd. 

Verder waren er een kazerne en een reservemagazijn 
gepland, en in Maagdendale een hospitaal en een arsenaal. 
Ten slotte wilde men de Schelde bij het verlaten van de ves
ting omleggen: de zogenaamde Nieuwe Schelde. 

Het Koninklijk Besluit voor de oprichting werd pas op 4 
oktober 1821 door koning Willem I gerekend. De ingenieur 
van de vesting was majoor, later luitenant-kolonel, Bruns
veld van Hulten. 
Er zouden 3 l78 000 gulden aan de bouw besteed worden. 

B E S C HR IJVING VAN 
DE VESTING OUDENAARDE IN 1 8 3 0  
In 1830 waren de verdedigingswerken niet voltooid. D e  ves
ting had een omwalling, met negen saillanten, waardoor er 
ook negen fronten ontstonden. 

De omwalling bestond uit een brede, natte gracht en 
een aarden, onbeklede wal. Rond de gracht liep de bedekte 
weg met het glacis. Vóór dat glacis vinden we meestal nog 
een voorgracht. 

De lage weiden in het westen en het zuiden van de ves
ting konden via een inundatiesluis onder water gezet worden. 

Op de saillanten A, B, C, H, I en K vinden we ook bas
tions. Saillant E bestond uit slechts twee facen en saillant F 
uit één face en twee flanken; de linkerflank was doorsne
den door een noodweg. Op saillant G was er een half bas
tion, dit wil zeggen: met slechts één flank. De bastions wa
ren aan de vestingzijde hol, waardoor een terreplein ge
vormd werd. Op het terreplein van bastion A stond een 
bomvrij kruitmagazijn. 

De meeste courrines waren uitgerust met een poterne, 
die onder de wal doorliep en toegang gaf tot de rondweg. 
De courrine voor front B-C was gebroken. 

Front A-K was een veiligheidsomwalling, gedekt door 
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de inundatie, en bestond slechts uit een muur of wal met 
een gebroken tracé. 

Er waren vier poorten: de Beverepoort, de Einepoon, 
de Leupegemsepoort en de Water- ofMeerspaort. In de gracht 
vóór de Beverepoort (front A-B) en de Leupegemsepoon 
(front 1-K) lag er telkens een ravelijn, dat de poort aan de 
veldzijde moest dekken. De straatweg verliet de vesting over 
bruggen met ophaalbaar gedeelte en maakte een scherpe 
bocht in het ravelijn .  Een derde ravelijn lag voor front B-C. 
De ravelijnen waren groot en bestonden uit twee facen. Het 
ravelijn voor de Beverepoon was met muurwerk bekleed 
en voorzien van een reduit. 

De Schelde liep langs front A-K Oudenaarde binnen. Ze 
verliet de vesting langs c:L-ie armen, in de fronten C-G. Men 
was begonnen met het omleggen van de Schelde. 

Als voonverken waren er lw1etten voor saillant G en 
front G-H, die echter niet volledig afgewerkt geraakten. 

Het Kezelfort moest dienstdoen als gedetacheerd werk 
van de vesting Oudenaarde en beletten dat de vijandelijke 
aanvalsbatterijen zich op de Kezelbe1·g installeerden. Her had 
een lunetvorm en werd verdedigd door een droge gracht, 
die onder vuw· we1·d gehouden vanuü de gecreneleerde 
escarpgalerij en vanuit koffers in de contrescarpgalerij. De 
saillanten van de wallen waren ingericht voor geschut. De 
keel was afgesloten door een gecreneleerde stenen beer of 
keelgalerij en bevatte een halfcirkelvormig reduir met twee 
verdiepingen en een gevcchrsplatfonn. Onder de wallen 
bevonden zich twee bomvrije kazernes en twee kruitmaga
zijnen. Her glacis was uirgernst met een permanent tegen
mijnstelsel. 

Aan het Bevereforr, her gedetacheerd werk op de hoogte 
van Bevere, was men nauwelijks begonnen. 

DE M IJNENOORLOG 
Even een uitweiding over de  mijnenoorlog, waarvoor het 
tegenmijnstelsel rliende. Mer mijnenoorlog bedoelen we de 
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ondergrondse oorlog die de belegeraars en de verdedigers 
van versterkingen voerden. 

Hee ondermijnen van vestingmuren is een zeer oud pro
cédé. De aanvaller graaft hierbij een mijngang naar de bele
gerde versterking. De muur wordt ondermijnd door het 
wegnemen van stenen of aarde en de aldus ontstane mijn
kamer wordt onderstut mee een houten constructie. Die 
wordt dan in brand gestoken door middel van takkenbos
sen, gedrenkt in pek of vee. Hierop score de muur in en ver
krijgt de aanvaller via de bres toegang tot de versterking. 
Krijgen de verdedigers lucht van de acciviceicen van de vij
andelijke mijnwerkers, dan graven ze dikwijls een cegenmijn
gang om de vijandelijk mijngang te onderscheppen. 

Hee buskruit opende in de mijnenoorlog nieuwe per
spectieven. Mee een buskruicmijn - een mee buskruit gevulde 
mijnkamer - verkreeg men een veel groter resultaat. 

De buskruicmijn werd juist groot genoeg gegraven om 
er de benodigde hoeveelheid buskruit in kwijt ce kunnen. 
Hee buskruit zélf werd in tonnen, lederen zakken of hou-
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P = K C R' 

P = gewicht lading 

K = materiaalfactor !zand > rots} 

C = opstopping sf actor 

R = vern1elingsstraal 

I opstopping I 

mijn kamer 

1 
1 

mijngang 

aanzetting 

AANZ ETTI N G  

M I J N WORST 

geteerde linnen buis, gevuld met  buskruit 

ten kisten geplaatst en aangezet met een mijnworst, een ge
teerde linnen buis die met buskruit was gevuld (een voor
loper van de veiligheidslom). Om de buskruidadingzijn volle 
uitwerking te geven moest de lading zorgvcJdig worden 
opgestopt. Daarom lag de mijnkamer liefst niet in her ver
lengde van de mijngang. De eigenlijke opsrnppinggebeurde 
met planken, houten kruisen en zandzakken. 

Heefr een mijn een uitwerking naar buiten, omstaat er 
een krater en spreekt men van een overladen mijn. Over
laden mijnen werden door de aanvaller gebruikt om de be
kledingsmuren van de versterking te vernielen en door de 
verdediger om de vijandelijke naderingswerken op her gla
cis - sappen en banerijen - op re blazen. 

Heeft een mijn geen uitwerking naar buiten, spreekt men 
van een kwerser of camoufler. Aanvaller een verdediger pas
ten ze rne om mekaars mijngangen in re drukken. 
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Reeds in vredestijd kon de verdediger een permanent 
tegenmijnstelsel aanleggen bestaande uit mijngangen in 
metselwerk, die dienden als verbindingsgang of als luister
gang. Hierin zijn er amorces aanwezig, die afgesloten zijn 
met zwak metselwerk. Vanuit die amorces kon men bij een 
belegering met hour ges rune tegenmijngangen graven. 

Ook de aanvaller gebruikte houten mijl\,vangen, die start
ten vanuit een put die op de gewenste diepte werd gegraven. 

Naargelang de afmetingen van de mijngangen onder
scheidt men: de rameau voor een geknielde man (80cm hoog 
en 65cm breed), de halve galerij voor een gebukte man (1l0 
à 150cm hoog en 100cm breed) en de galerij voor een recht-

ama ree koffer koffer 

hoed 

zool 

schild -
/ �\ 

koffer uitgraving 

( -! 

schild 

/�.& 
rechterwang 

!> 50 cm -•-.J \Sem 
ossentong 

- 120cm 
steun 

·--- 90 cm� 
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O U O E N A A R O E. 

De droge gracht aan  

de l inkerflank van het  Kezelfort. 

Men bemerkt de contrescarp, 

met de schietgaten en de koffers. 

O U O E N A A R O E .  

De contrescarpga ler11 van 

het Kezelfort, met achteraan 

de koffers 

staande man (180 à 200cm hoog en eveneens 100cm breed). 
Galei-ij en en halve galerijen werden ondersteund door juk
ken en planken. De HoLlandse rameau werd tot in WO 1 toe
gepast. Die bestond uit opeenvolgende houten koffers. De 
voorlopige zoldering werd gevormd door het schild dar met 
een hamer in de aarde werd voongedreven en door een 
steun ondersteund werd. De aarde werd met de ossentong los
gemaakt, met de schop uügegraven en met manden afge
voerd. Was er voldoende aarde uitgegraven, plaatste men 
eerst de zool, dan de rechterwang, vervolgens de hoed en 
tenslotte de linkerwang die mer een spie werd vastgezet. Een 
merkstreep in het midden van de zool moet ervoor zorgen 
dat de goede richting werd aangehouden. 

Vijandelijke m.ijnactiviteit werd gedetecteerd met de toen
malige "seismografen": de rimpeling van water in een em
mer of de dans van droge envten op een trommelvel. De 
activiteiten werden beluisterd langs diepe, geboorde gaten 
of met het oor op een zware metalen plaat. 

De mijnenoorlog vereiste gespecialiseerd personeel, de 
minetu-s, die bij de mijnwerkers werden gerekruteerd. Die 
mineurs opereerden onder de grond in een benauwde om-

74 



geving. Het was er donker, koud en vochtig en er was wei
nig verluchting. Het werk was zwaar, de gangen waren smal 
en laag, er moest meestal geknield worden gewerkt. Er was 
niet alleen gevaar voor instorting, maar achter elke, don
kere, hoek kon een vijand zitten, die in het mijnenstelsel 
was doorgedrongen. Soms hoorde men de vijandelijke mi
neurs graven en dan niets meer ... Wanneer ontploft de mijn 
die onze gang zal vernielen en ons levend begraven? 

Zo ver zou het echter in het Kezelfort nooit komen! Zo'n 
permanent mijnstelsel was enkel uirvoerbaar bij versterkin
gen met lage grondwaterstand, met droge grachten dus. Bij 
hoge grondwaterstand (natte grachten) waren onderaardse 
gangen bij gebrek aan technische middelen niet mogelijk; 
dat was het geval in het grootste gedeelte van Vlaanderen. 
Het Kezelfort is dan ook de enige versterking in Vlaanderen 
die ooit met een dergelijk tegenmijnstelsel werd uitgerust. 

Bekijken we even het tegenmijnstelsel van het Kezelfort. 
Aan de veldzijde van de droge gracht loopt de contrescarp
galerij. Ze is toegankelijk langs een onderaardse gang die 
onder de droge gracht doorloopt en langs enkele deuren die 
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op die gracht uitgeven. De contrescarpgalerij zélf is op de 
saillanten voorzien van koffers, dat zijn kleine kazematten 
met schietgaten voor geweren. 

Vanuit de contrescarpgalerij vertrekken de mijngangen, 
die onder het glacis doorlopen en elk ongeveer 50 m lang zijn. 
Een 20-tal gangen zijn slechts 1,50 m hoog; een 20-tal an
dere zijn 1,90 m hoog. Op her einde van de gang bevindt zich 
een zogenaan1de kapel mer de amorces. Op de hoeken van 
de contrescarpgalerij vinden we gangen met vertakkingen. 

In de 19de eeuw neemt her belang van de mijnenoorlog 
om diverse redenen af. Wanneer eind 191+ her wesrfronr 
verstarde in een loopgravenoorlog verschenen er opnieuw 
mijngangen, met als doel de vijandelijke stellingen op re bla
zen, en luistergalerijen om dar regen re gaan. Aanvankelijk 
waren her slechts bescheiden mijnen, maar in 1915 werden 
de gangen dieper en langer. Krachtige pompen zogen nu her 
water weg en ventilatoren zorgden voor luchtverversing. 
Zo werden in juli 1917, tijdens de Britse aanval op Wijr
schare-Mesen, 18 mijnen, die met in roraal +50 ron explo
sieven geladen waren, rot onrploffinggebrachr. 

Her mogelijke bestaan van dergelijke mijnsrelsels leidde 
bij praktisch alle versterkingen ror wilde verhalen over ge
heimzinnige onderaardse gangen die ror ver bui ren her fon 
liepen, en die bij voorkeur in nonnenkloosters uitmond
den . . .  

D E  B E L G I S C H E  PERIODE 
In her Defensieconcept van 1851 werd de vesting Oudenaarde 
behouden. Na een p1·akrische srilsrand der werken russen 
1830 en 1851 ging men nu opnieuw aan de slag, maar nier 
voor lang. Merkwaardig is dar her Kezelfon reeds in 1853 
werd verkocht. 

In 1859 werd de vesting opgeheven en was haar rol voor
goed uitgespeeld. De versterkingen werden onrmanreld en 
de gronden verkoch r .  
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� .... " _ , _ _,"-<-:-
W# _-SL_ Uittreksel urt Vesting Oudenaarden. 

Front BC en Werken E & F (ARA Brussel, 5174) 

P R O F I E L  R E C H T E R F A C E  (nietop schaal) 

terreplein 

walgang borstwering 

DE VESTINGBOUWKU DIGE OVERBLIJFSELE 
Van de  omwalling i s  er  in  Oudenaarde niets overgebleven_ 
Enkele straten geven het tracé weer van de vroegere ves
tingstraat - de straat die aan de vestingzijde van de wal lag 
zoals de Wijngaardstraat, Achter de Wacht en de Remparden. 

Maar in het Liedtspark is ravelijn B-C bewaard. De 
wallen zijn in vrij goede staat, al zijn de rondweg en het 
banket verdwenen door de erosie. Ook is de gracht gedeel
telijk volgestort met afval. De bedekte weg en het glacis zijn 
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O U D E N A A R D E .  

De sa i l lant v a n  het raveli1n 

in het L1edtspark. 

O U D E N A A R D E .  

Het  gewelf 1n het centraal 

gelegen lokaal aan de kotters 

grorendeels verdwenen. Die ravelijn is echrer her enige in 
Vlaanderen dar in zo'n goede sraar bewaard is gebleven. 

Van her Kezelforr bestaan enkel nog een gedeelte van de 
droge gracht, de comrescarpgalerij en her permanent tegen
mijnstelsel, enig in Vlaanderen. Het is voor her publiek niet 
roegankelij k. 

De wettelijke bescherming van de vestingbouwkundige 
overblijfselen is in voorbereiding. 
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V E ST I N G  B O U W K U N D I G E  WO O R D E N L I J S T 

AANAAR D E N : Opwerpen van aarde aan de vestingzijde van een vestingmuur, ter 

versteviging ervan en alsook dienend tot platform voor de verdedigingsanillerie. 

A F K A M M E N : Wegschieten van de kam van een borstwering. 

A M o R C  E : Voorbereid gedeelte van een tegenmijngang. 

AR s E N  AAL: Magazijn voor oorlogsbehoeften, veelal met bijbehorende werkplaats. 

B A N K  ET: In de borstwelinguitgespaarde trede van waarop de infanterie kan vuren. 

BASTIO N : Flankeringorgaan bestaande uit een vijfhoekige uitbouw van de wal, 

met flanken en !aces. 

B A R B ETTE : Verhoogde opstelling op de walgang, van waarop de artillerie 

overbanks kan vuren. 

B A R R I È R E : Reeks versterkingen die een grens afsluiten. 

BATTER IJ : Opstelling van enkele vuurmonden die op éénzelfde doel vuren. 

B E D EKTE W EG : Weg aan de buitenzijde van de buitenste gracht van een 

versterking, aan de veldzijde gedekt door het glacis. 

B E E R : Stenen dijk, al dan niet hol, tussen twee vestinggrachten. 

B E K L E D I N G : Metselwerk aan de veldzijde van een aarden wal. 

B E RM : Smalle strook grond aan de voet van de wal gelegen. Zie ook Rondweg. 

B DLWERK: Oorspronkelijk een verdedigingswerk uit aarde en hout ter dekking 

van een middeleeuwse poort Later ook synoniem voor bastion. 

B O M VRIJ : Schuilplaats die niet door het vijandelijk mortiervuur kan 

vernield worden. 

B O R S TWE R I N G : Houten of stenen scherm of aarden ophoging die de verdediger 

vooraan beschermt 

B U I T E N WERK : Versterking met open keel, in de hoofdgracht gelegen. 

B R U G G E N  H o  o F D : Terreingedeelte aan de overzijde van een hindernis gelegen. 

CAM D U F LET : Zie Kwetser. 

CAPO N N I È R E : In  het gebastioneerd systeem een gedekte toegang naar 

een voor- of buitenwerk. In het polygonaal systeem een flankenngorgaan 

vóór de walen in de gracht gelegen. 

c ITA D E L: Zelfstandig vestingwerk binnen of tegen een vesting gelegen, 

dienend als reduiten/of als dwang burcht. 

CO N TREG AR D E : Laag buitenwerk die de facenvan een bastion, ravelijn 

of halve maan tegen anillerievuur dekt en ingericht is voor artillerie. 

co N T R E S C A R P: Grachtboord aan de veldzijde. 

C O U P U R E : Doorsnijding of doorgraving in een vestingwal. 

C O U RTIN E :  Deel van een vestingmuur of wal, gelegen tussen twee torens 
of bastions. 

COUVRE -FACE : Laag buitenwerk die de facen van een bastion, ravelijn of 

halve maan tegen anillerievuur dekt en niet is ingericht is voor anillerie. 
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O E F E N S I  E L I J N : Vuurlijn die vanuit een flank vertrekt en waarvan de lente met 

de dracht van het flankeringstuk overeenkomt 

oo o E H O E K : Terreingedeelte dat niet kan waargenomen of beschoten worden 

E S C A R P : Grachtboord aan de vestingzijde. 

FA C E : Zijde van een versterking in de richting van de aanvaller gelegen. 

F L A N K : Zijde van een versterking van waaruit flankeervuurafgegeven wordt. 

FLAN K E R E N : Van ter zijde onder vuur nemen. 

F L E C H  E . Voorwerk bestaande uit twee facen. 

F O R T: Gesloten versterking, kleiner dan een vesting, met eigen garnizoen maar 

zonder burgerbevolking. 

F R O N T: Vestinggedeelte tussen twee saillanten gelegen. 

GALE R I J :  Onderaardse gang. 

G E BA S T I O N  E E R O  S T E L S E L: Vestingbouwkundig systeem waarbij bastions 

worden toegepast. 

G E C R  EN E L E E R O : Van schietgaten voorzien. 

G E OETACH E E R  o : Afgezonderd van een versterking. 

G E K A Z E M AT E E R  o : Opgesteld in een kazemat. 

G ET E N  Al L L E  E R  o s TE LS E L: Vestingbouwkundig systeem dat uit opeenvolgende 

stukken wal bestaat en die mekaar wederzijds flankeren. 

G L A C I S : Aarden helling, die de bedekte weg aan de veldzijde dekt. 

G R A C H T: Al dan niet met water gevulde uitgraving die als hindernis dienst doet. 

HALVE CAPO N N 1 ÈR E : Caponnière met slechts een flank. 

HALVE MAA N : Drie- of vijfhoekig buitenwerk, ter dekking van een bastion. 

H E V E L G  E S C H  UT : Werpmachine met een lang werparm en een korte machtarm 

die door mankracht of door een gewicht naar beneden bewogen wordt 

look Blijde genoemd). 
Ho L TRAVERSE : Traverse met een bomvrije remise. 

H o  OFO G RACHT : Voornaamste gracht van een versterking. 
Ho OR  N W ERK : Voorwerk met als hoofd één gebastioneerd front 

1 N U N  OATI E : Onderwatergezet terreingedeelte. 

KAP E L : Verbreding in een mijngang. 

KAM : Hoogste gedeelte van een borstwering. 

KAT : Vrijstaande, hoog boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut 

KA Z E M AT : Ondergrondse kamer. meestal voor de opstelling van een wapen. 
K E E L :  Achterzijde van een versterking. 

K O F F E R : Flankeringinrichting van de gracht, gelegen aan de veldzijde ervan, 
meestal in een saillant 

K R o o N w ER K : Voorwerk met als hoofd twee gebastioneerde fronten. 
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KWETS E R: Mijnontploffing zonder uitwerping van aarde, met als doel 

een vijandelijke mijngang te doen instorten. 

LU N ET: Voorwerk met twee facesen twee flanken. 

M IJ N : Ondergrondse explosieve lading, buskruitmijn. 

M IJ N G A N G : Ondergrondse gang die naar een mijn leidt. 

M IJ NW O R ST : Aanzetting van een mijn, bestaande uit een geteerde linnen buis 

die met buskruit is gevuld. 

o PN AM E V E STI N G : Vesting bedoeld om een terugtrekkend leger op te vangen 

en waarin dit leger zich opnieuw kan uitrusten om de strijd voort te zetten .. 

OV E R B A N K S : Het vuren van de artillerie over de borstwering heen, zonder 

gebruik te maken van schietgaten (zie Barbette). 

PAL I SSA OE : Hindernis of gevechtsopstelling gevormd door een rij 

aangepunte palen. 

P O LY G  o N AAL STELSEL: Vestingbouwkundig systeem waarbij de grachten 

geflankeerd worden vanuit caponniéres en koffers. 

POTER N E : Bomvrije gang. 

P R O F  1 E LM U U R : Muur gelegen aan een onderbreking in een wal, zoals aan 

een doorgang in een wal. 

RAM EAU : Kleinst mogelijke mijngang. 

RAVELIJ N : Drie- of vijfhoekig buitenwerk.aanvankelijk ter dekking van 

een toegang naar de vesting, later ter dekking van de courtine. 

R E D U  IT: Zelfstandig verdedigingswerk dat dienst doet als laatste wijkplaats. 

RE M I S E : Schuilplaats voor een artilleriestuk op de wal. 

RETRA N C H E M E NT: Inwendige verschansing. 

RO N OWEG : Berm in een wal, waarop patrouille kan gelopen worden. 

SAI L LANT : Naar de veldzijde uitstekende hoek van een versterking, 

ook hoek tussen de twee facesvan een bastion, ravelijn, lunet.. 
s c HA N S: Gesloten versterking, kleiner dan een fort, meestal zonder eigen 

garnizoen. 

SCH E R F D I C HTH E I D : Aantal effectieve scherven van een projectiel. 

SPE RV ESTI N G : Vesting die een verplichte doorgang afsluit. 
STORM PAAL: 

TE N AI LLE: Laag buitenwerk ter dekking van de courtine. 

Voorwerk met als hoofd een of meer fronten van het getenailleerd stelsel. 
T E E N : Voet aan de veldzijde van een wal of glacis. 

T E GE N M IJ N STELSEL: Permanent aangelegd stelsel van mijngangen, kapel/en en 

amorces in een versterking, dit ter onderschepping van vijandelijke mijngangen. 
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T E G E N  M IJ N GA N G : Mijngang die dient om een vijandelijke mijngang 

te onderscheppen. 

T E R R E P L E I  N : Binnenste gedeelte van een versterking. 

TRACÉ: Planzicht van een versterking. 

T R A V E R S E : Aarden ophoging die de vijandelijke projectielen moet 

onderscheppen. 

VESTI N G : Versterking waarin ook een burgerbevolking verblijft, 

een versterkte stad. 

V E R S  c H A N  ST KA M P : Legerplaats beschermd door versterkingen. 

V O O R G RACHT : Gracht gelegen vóór de hoofdgracht 

V O O R W E R K : Versterking met open keel, vóór de hoofdgracht gelegen. 

WAL: Van een borstwering voorziene, al dan niet beklede aarden ophoging 

rond een versterking. 

WA LG A N G : Door een borstwering beschermde loopgang bovenop een wal. 

WAPEN PLAATS : Verbreding van de bedekte weg, van waaruit de verdediger 

een uitval kan ondernemen. 

W E E R G A N G : Door een borstwering beschermde loopgang bovenop 

een vestingmuur. 
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