Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn

Saillant
nr.

2020

3

Inhoudsopgave

Stichting Menno van Coehoorn
opgericht 18 april 1932
Het doel van de stichting is het bevorderen van
het behoud en de herkenbaarheid van al dan
niet buiten de oorspronkelijke functie gestelde
militair-historische verdedigingswerken en
andere voor verdedigingsdoeleinden gemaakte
of gebruikte werken, inclusief daarbij behorende infrastructuur, gebouwde en ongebouwde
objecten en hun context (o.a. stellingen, linies,
terreinen en bouwwerken) in Nederland of
daarbuiten, in het laatste geval mits met een
Nederlands verleden. Daarmee wil de stichting
een bijdrage leveren aan het behoud van het
militair-cultureel erfgoed en aan het begrip
voor historie, kunst en natuur.

Inhoud
Van de Mariaplaats

1

Vrijburgh conferentie 2019

1

Een poterne van bastion Promers in Naarden

9

Boekbespreking (1) - Vesting Naarden

12

Boekbespreking (2) - Geofort

14

Goryokaku, wat in het vat zit verzuurt niet

15

Prijslijst voor publicaties

16

Beschermheer
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Dagelijks bestuur
drs. O.F. Hefting, voorzitter
E.N. Westerhuis, vice-voorzitter
drs. ing. H.E.L. Bakker, secretaris
C.H.P.M. van Dam, tweede secretaris
J. de Landmeter, penningmeester
D. Bijleveld, tweede penningmeester
ing. J.A. de Vries

Aanwinsten bibliotheek 4e kwartaal 2019:
zie www.coehoorn.nl

Adres van de stichting
Mariaplaats 51, 3511 LM UTRECHT
tel. 030 231 22 30.
Ook voor adreswijzigingen.
Internet: http://www.coehoorn.nl
e-mail: info@coehoorn.nl
Bijdrage
Donateurs minimaal 45 per jaar,
begunstigers 25 jaar en ouder 25 per jaar,
jonger dan 25 jaar 10 per jaar en
partner-begunstiger 10 per jaar.
Rekening: NL26INGB 0000284635
t.n.v. Menno van Coehoorn–contributies,
Geertruidenberg.
Het BIC-nr van de bank is INGBNL 2A.

Data volgende Saillanten:
kopij inleveren voor:

Saillant 20-4 1 sep. 2020
Saillant 21-1 1 dec. 2020
Saillant 21-2 1 mrt 2021

verschijnt:

1e week dec.
1e week mrt.
1e week mei.

Redactie
drs.ir. C.G.F. Ampt, drs. H. van den Boomgaard,
C.J. Limonard, drs. A. Littel, ing. J.A. de Vries,
D. Winkelman
Deze uitgave is verzorgd door
Print2Pack, Vorden.
© Stichting Menno van Coehoorn.
Overname met bronvermelding is toegestaan.
Prijs losse nummers 3,20
ISSN 1389-4587

Omslag voorzijde
De Wilhelminasluis heeft een ‘groene’ kolk
(foto: C.G.F. Ampt)
Omslag achterzijde
Gedeeltelijk gecamoufleerde groepschuilplaats, type P
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Van de Mariaplaats

Van de Mariaplaats
Onderscheidingen
In de afgelopen periode zijn drie
Coehoornpenningen uitgereikt.
De heer S. Elgersma ontving de penning
als blijk van waardering voor het gedurende vele jaren vervaardigen van kaartmateriaal voor Saillant, alsook voor de tentoonstelling ‘Linies en Stellingen’ en het
boek Verre forten, vreemde kusten.
De heer H.L.J. Peters kreeg de onderscheiding als
blijk van waardering voor zijn intensieve betrokkenheid bij de werkzaamheden van de
Monumenten Advies Commissie, zijn adviezen en
overleg met gemeenten en andere instanties en het
zo nodig voorstellen van alternatieven alsmede zijn
inzet voor het verantwoord herinrichten van de
Hampoort te Grave als museum.
De heer J.L. Westhoff is onderscheiden als blijk van
waardering voor het leveren van een belangrijke bijdrage aan de realisering en het succes van de expositie LISTEL, het leveren van verscheidene bijdragen van hoge kwaliteit aan Saillant en tevens het

vervaardigen van een monografie over
inundaties.
Zij hebben daarmee in belangrijke mate
bijdragen tot het vergroten van de naamsbekendheid en het realiseren van de
doelstelling van de stichting.
Omdat dit jaar de najaarscorrespondentendag vervalt (zie hierna), zijn de penningen met de daarbij behorende oorkonden door
een drietal bestuursleden bij hen thuis bezorgd.
Coronacrisis
In de vorige Saillant is gemeld dat vanwege de dreiging van COVID-19 de in de eerste helft van dit
jaar geplande activiteiten niet doorgingen. Nu de
coronacrisis aanhoudt heeft het bestuur besloten
dat ook de correspondentendag (3 oktober), de
najaarsexcursie (10 oktober) en de contactdag (2
november) vervallen.
De bibliotheek en het secretariaat op de
Mariaplaats zijn incidenteel geopend. Contact
gaarne per e-mail naar info@coehoorn.nl
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De Stichting MoWIC richt zich op het stimuleren
van wetenschappelijk onderzoek (historisch/
archeologisch en dergelijke) in het WIC-gebied
zodat een bijdrage kan worden geleverd aan
beter inzicht en/of behoud van monumenten
uit de periode 1621-1791 met betrekking tot de
West-Indische Compagnie [WIC].1

Via diverse projecten tracht de stichting hier
actieve inhoud aan te geven. Zo is een exemplaar
van de Vingbooms Atlas dat dat zich in Recife
bevindt gerestaureerd, mede door de inbreng
van MoWIC. Het belang van educatie en
kennisoverdracht krijgt inhoud door een grote
reeks van publicaties en conferenties.
Vrijburgh, Vrijheid. Een begrip dat al belangstelling
had maar ook onder druk stond ten tijde van de
bouw van Huis Vrijburgh voor Johan Maurits,

graaf van Nassau-Siegen (1604-1679, gouverneur
van Hollandsch Brasiel 1636-1644).2 In het nu,
helaas, verdwenen werkpaleis, vergaderde hij met
zijn staf maar ook met door hem meegenomen
kunstenaars en wetenschappers. Intussen is de
vierde conferentie achter de rug met als (letterlijk
overgenomen) titel Vesting bouw in de WIC, de
forten in hun oorspronkelijke functie en tegenwoordige
betekenis. In de praktijk blijkt het thema toch veel
ruimer te zijn geïnterpreteerd maar daarom niet
minder interessant met medewerking van drie
actieve Menno vertegenwoordigers.
Programma
Het oorspronkelijke programma vermeldt ook
deelname van Paul Huey.3 Door omstandigheden
kan hij niet naar Nederland komen. Zijn verhaal
1
2

3

Zie https://www.mowic.org
Het Mauritshuis in Den Haag is ook voor hem gebouwd. Na
terugkeer uit Brazilië heeft hij er maar drie jaar gewoond om
dan naar Kleef te vertrekken. Voor Johan Maurits en Brazilië,
zie ook ‘Nederlandse vestingwerken en de oorlog in Brazilië’
in: Verre Forten, Vreemde Kusten, blz. 224-252.
Zie ook in Verre Forten, Vreemde Kusten, zijn artikel ‘Colonial
Dutch Forts in New Netherland’, blz. 286-331.

1

Vrijburgh conferentie 2019

Finding fort Orange (Albany) is echter vertaald in het
Nederlands en zou daarom worden gepresenteerd
door Hannedea van Nederveen Meerkerk.4 Er
staat nog een nader bekend te maken spreker over
de forten in Afrika op het programma. Dit blijkt
John Kwadwo Osei-Tutu te zijn, een Ghanees die
Associate Professor is aan de Norwegian University of
Science and Technology in Trondheim. Zeker een van
de hoogtepunten op deze dag.

liefst boven structureel en hier vooral om
Gedeeld Cultureel Erfgoed [GCE]. We moeten
de geschiedenis kennen, of we daar trots op zijn
dan wel met schaamte. Vaak is er een ontkenning
van het voorafgaande maar meestal neemt men
toch iets mee, dus uiteindelijk vooruitgang. Aan
de andere kant is er een zelfbewustwording, wat
vraagt om de verhouding ook zelf te begrijpen en
leidt tot een kritisch discours.

Paul Comenencia, lid van de Raad van State
van het Koninkrijk, treedt op als dagvoorzitter.
Voorafgaand is er echter een goede lunch met
koffie of thee in het gebouw, op loopafstand van
station Amsterdam RAI, waarin ook het Honorair
Consulaat van Brazilië is gevestigd. Omdat dit
laatste niet duidelijk aan de buitenkant zichtbaar
is, moet er even worden gezocht. Er is ook een
mogelijkheid boeken te tonen of te verkopen.
Uw redacteur kan uiteindelijk aan liefhebbers
drie exemplaren verkopen van Verre Forten,
Vreemde Kusten. De moderne mogelijkheid op
je smartphone een betaalverzoek te doen biedt
hierbij uitkomst.

Wat de toekomst van het GCE betreft, er zijn
nieuwe uitdagingen. Het Gedeeld, hierbij is de
vraag wat te doen met het koloniaal erfgoed,
indertijd dwangmatig opgelegd. Het gaat over de
toekomst van het verleden waarbij de werkelijke
machtsstructuren zichtbaar worden. Vanuit
filosofisch standpunt is er nog veel meer over te
zeggen. Voor de toekomst is er nog veel werk aan
de winkel.

Cees de Graaff, directeur Stichting DutchCulture,
bijt in rap tempo de spits af. Er is een weduwe,
erfgoed genaamd. Het gaat vooral om context,

Oud-Hollands Stelsel, Simon Stevin Overzee
Onder deze uitdagende, opgegeven titel
schetst Edwin Paar een en ander van enkele
ontwikkelingen in de vestingbouw. Zeker overzee
is er echter vaak een verschil tussen de theorie
en de praktijk. Aanpassingen aan het terrein
blijven noodzakelijk. Daarnaast beïnvloeden
diverse ’scholen’ elkaar.5 Zo heeft het Portugese
baluarte een duidelijke link met het Nederlandse
bolwerk. Aanvankelijk was dit veelal rond en
voor de stadsmuur gebouwd. Later kwamen van
Italiaanse oorsprong de vijfhoekige bastions en
worden de termen bastion en bolwerk wel door
elkaar gebruikt. Steeds is echter het probleem de
dode hoek.
We zien op de foto een vesting met vijf
bastions. Op het eerste gezicht volgens het
Oud-Nederlands Stelsel6, maar wel met naar
voren gebogen onderwallen (of fausse-brayes).7
4

5

6

7

22

Uiteindelijk is deze presentatie niet doorgegaan. Zie echter
https://www.mowic.org/wp-content/uploads/2019/11/
Ontdekking-van-Fort-Oranje-in-Albany.-Paul-R-Huey-vertalingArne-van-der-Gen-sept-2019.docx, of https://www.mowic.org/
wp-content/uploads/2019/11/FINDING-FORT-ORANGENYSM-2018.docx. Foto’s van de opgravingen https://www.
mowic.org/wp-content/uploads/2019/11/Fort-OrangeArcheological-Excavations-NYSM-2018.ppt.
Zie ook ‘Bij hoog en bij laag. Portugese en Nederlandse bouwtradities ontmoeten elkaar in koloniaal Brazilië (1500- 1654)’,
in: Verre Forten, Vreemde Kusten, blz. 254-271.
Dit is de naam zoals in onze Terminologie Verdedigingswerken.
Soms ook Oud-Hollands genoemd.
De oorspronkelijke ontwerptekeningen laten echter tenailles
zien die sterk een verbeterd Oud-Nederlands stelsel doen vermoeden. Mogelijk zijn bij de bouw of latere restauraties toch
veranderingen aangebracht.
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kijken. Groenlo is meerdere keren van bezetting
gewisseld. De oorspronkelijk vijfhoekige vesting
werd later een iets onregelmatige zeshoekige
vesting. Dit doordat er al bebouwing binnen de
muren aanwezig was.

Een vijfhoekig fort (bron: DocCen Menno van Coehoorn)
Toch een verbeterd Oud-Nederlands stelsel als
overgang naar de methodes door Menno van
Coehoorn?
Bij het rondeel, voorloper van het bastion is
er, vanwege de ronde vorm, een behoorlijke
dode hoek voor de torens die niet kan worden
bestreken. Bij het Braziliaanse Fortaleza de
São José de Macapá kan vanaf de flanken

Luchtfoto Elvas, het geïntegreerd kroonwerk is links
(bron: Google Earth)
Bij de aanpassing van de vestingwerken van Elvas
in Portugal, heeft Ciermans, daar Cosmander
genaamd, waarschijnlijk mede op grond van
kennis van de ideeën van Simon Stevin, zelfs
gezorgd voor een geïntegreerd kroonwerk. Alles
bijeen genomen blijft Elvas een goed voorbeeld
van een aan de omstandigheden, heuvelig gebied,
aangepast voorbeeld van het Oud-Nederlands
stelsel.
Tot slot de onthulling waar dat fort met vijf
bastions staat. Het is het fort Goryokaku op het
eiland Hokkaido bij de Japanse stad Hakodate.

Fortaleza de São José de Macapá (collectie Paar)
langs de saillant van het volgende bastion
worden geschoten.8 Dit is ook duidelijk bij
de Nederlandse gereconstrueerde vesting
Bourtange. Deze vestingen werden volledig
geometrisch vanuit een centraal punt opgezet.
Simon Stevin ontwerpt in 1594 al een zeshoekig
fort met teruggetrokken flanken. Dat het ook
een ander aantal bastions kan zijn, blijkt uit het
ontwerp met zeven bastions voor Damme, ten
noorden van Brugge, door Guillaume Flamen.
Deze vorm is nu nog herkenbaar.
Simon Stevin geeft in zijn Stercktenbouwing naast
de puur geometrische vormen ook al enkele
alternatieven aan voor bepaalde plaatselijke
omstandigheden. In hoofdstuk 7 geeft hij een
voorbeeld van een aanpassing tot een soort
geïntegreerd hoornwerk. Tijdens het Twaalfjarig
Bestand ging men ook aan de ‘andere’ kant

Fort Goryokaku, op eiland Hokkaido bij Japanse stad
Hakodate (bron: Google Earth)
8

Ongewoon zijn ten noorden van het fort drie concentrische
halve ringen die je een tamboer zou kunnen noemen.

3
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Zeven Forten Oranje en het Pilot project op Itamarcá
Hannedea van Nederveen Meerkerk noemt maar
liefst acht forten met de naam Oranje.9
1.	Fort Oranje, Amazonas, 1598/ 1616
2.	Fort Oranje, op eiland Gorée, Senegal, vanaf 1621
3.	Fort Orange, Albany, 1624
4.	Fort Oranje, Sint Eustatius (Statia), 1636
5.	Fort Orange aan de Wiapoco, ongeveer 1637
6.	Fort Oranje, Bonaire, 1639
7.	Fort Oranje, Secondi-Takoradi, 1640 (VOC)
8.	Fort Oranje, op eiland Itamaracá, Brazilië, 1631
In de periode 1570-1623 komen er vooral vanuit
Zeeland avonturiers, piraten en kooplieden die
zich op de Wilde Kust vestigen maar ook de forten
Oranje en Nassau zouden hebben aangelegd nabij
de rivier Xingú. Op diverse oudere kaarten worden
ze genoemd, maar dit geeft geen exacte locatie.
Bovendien zijn de forten door de Portugezen na
1624 vernield. De Wageningse bodemkundige Wim
Sombroek heeft onderzoek in het Amazonegebied
gedaan, resulterend in zijn proefschrift in 1966. Hij
denkt resten van zowel fort Nassau als Oranje (of
Oranie) te hebben gevonden. Dit door de vondst
van houtskoolresten in de grond die op menselijke
bewoning duiden. Latere onderzoekers vinden
diverse artefacten, zoals munten en fragmenten van
baardmankruiken.
Gorée was ontdekt door de Portugezen. In 1627
kwam het in Nederlandse handen, was daarna
wisselend Engels of Frans en uiteindelijk sinds de
onafhankelijkheid van Senegal in 1960 Afrikaans,
aldus de spreekster.
Fort Oranje bij Albany verving in 1624 een
eerder fort Nassau. Paul Huey heeft hier
uitgebreid archeologisch onderzoek verricht.10
Het onderzoek, evenals de gevonden resten en
voorwerpen zijn uitgebreid besproken.
De Fransen hadden al een klein fort op Sint
Eustatius gebouwd. De Nederlanders hebben
het uitgebouwd en het probleem van een tekort
aan zoet water op de rots opgelost door het
aanbrengen van cisternen. Het eiland is vooral
bekend door het saluut aan een Amerikaans
schip in 1776 vanaf het fort.11
Fort Oranje (of Orange) aan de Wiapoco of
Oyapock rivier in het huidige Frans Guyana is
uitgebreid beschreven door Martijn van den
Bel en Lodewijk Hulsman in Verre Forten, Vreemde
Kusten [blz. 272-284].
44

Muren van Fort Oranje op Sint Eustatius
(foto: Walter Hellebrand)
Fort Oranje te Secondi was aanvankelijk van de
VOC, dan naar de WIC en later overgedaan aan
de Engelsen die echter kort daarop een nieuw
fort verderop bouwden.
Minder bekend is het kleine onregelmatige fort
in het centrum van Kralendijk, de hoofdstad
van Bonaire. In 1932 is er op het fort een stenen
vuurtoren gebouwd.
Zoals veel Nederlandse forten Overzee ligt het
fort Oranje op het eiland Itamaracá direct aan
het water. In 1631 waarschijnlijk begonnen als
een schans is het later uitgebouwd tot een echt
fort dat na de overdracht van Hollantsch Brasil
aan de Portugezen weer werd aangepast met de
ingang niet langer aan de zeezijde. Nadat het fort
buiten gebruik kwam, is het gedeeltelijk onder
het zand verdwenen. Mede door MoWIC is rond
2000 een project van onderzoek en restauratie
gestart.12
Afscheid van Brasil
Leendert J. Joosse biedt het Eerste Exemplaar
aan van zijn boek Afscheid van Brasil - ontmoeting en
mislukking 1624-1669 13, aan de Honorair Consul
van Brazilië in Nederland. Reinier W. L. Russell.
Het gaat hier uitsluitend om forten in WIC-gebieden. In
Verre Forten, Vreemde Kusten worden ook een fort Oranje bij
Soerabaja, Gorontalo op Celebes en op Ternate genoemd.
10 Zie ook Verre Forten, Vreemde Kusten¸ blz. 290-321.
11 Zie ook Saillant 2020-2, blz. 9.
12 Verder onderzoek vindt plaats in het kader van de Atlas of Dutch
Brazil.
13 In 1654 moesten de Nederlanders zich overgeven en uit
Brazilië verdreven. Er zijn daarna nog wel enkele pogingen
gedaan, zowel militair als politiek weer voet aan wal te krijgen.
9
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Vervolgens krijgen alle sprekers een exemplaar.
In feite was de Nederlandse kolonie een soort
enclave, maar met vroegmoderne vrijheid, sociale
gerechtigheid, wel met de Noord-Europese ethiek
over vrijheid. Dit laatste zowel arbeidsrechtelijk
als voor ondernemers.
Na de koffie- en theepauze komt de verrassing
voor deze dag.
A brief historical inventory of Ghana’s ‘Dutch’ Forts
John Kwadwo Osei-Tutu geeft, in het Engels, een
interessant overzicht van de Nederlanders aan de
Goudkust.14 Voor dit gebied geldt: Crossroads of
People, crossroads of Trade. Activiteiten op de WestAfrikaanse kust vonden plaats door Compagnieën
uit Portugal, Spanje, Engeland/Groot-Brittannië,
Zweden, Denemarken-Noorwegen, PruisenBrandenburg, Frankrijk, alsmede het Baltische
Hertogdom Koerland en Semgallen. In totaal zijn
er door de Europeanen meer dan 40 grote(re)
forten gebouwd en zo’n 60 loges of posten. Door
de Nederlanders zijn dit de forten:
•	
Elise Carthago, bij de monding van de
Ankobra, 1650
•	Ruyghaver, Prestea aan de Ankobra rivier, 1653
•	Batenstein, Butre, 1656
•	Fort Witzen, Takoradi, 1636 – gebouwd op
plek veroverd op de Zweden/Noren
•	Oranje, Secondi, 1642/1670s
•	Vredenburg, Komenda, 1688-89
•	Coenraadsburg / St. Jago, Elmina, 1660s-1872
Uniek: “de oudste puur militaire architectuur
aan de Goudkust”
•	Nassau, Moree, 1624
•	Amsterdam, Abandze/Cormantin, 1665
•	De Goede Hoop, Senya Beraku, 1705
•	Lijdzaamheid, Apam, 1697
•	
Crevecoeur, later Ussher Fort, Accra,
1642/1649?
Daarnaast zijn er, meestal voor korte tijd, negen
posten of loges geweest en defensieve redoutes
rond het Kasteel Elmina. Dit is echter niet alles,
er zijn ook forten veroverd of ‘gekocht’.

View of Fort Badenstein at Boutri
(bron: WikimediaCommons)

Fort Coenraadsburg op de berg St.Jago, Elmina
(bron: WikimediaCommons)
De ‘handel’ in slaven hield aankoop in van inlandse
handelaren of heersers15, tijdelijke opslag – soms
in pakhuizen of kerkers, hoewel ze wel gezond
moeten blijven – en transport. Hij laat ons echter
met cijfers zien dat de Nederlanders ‘slechts’
ruim 4 % van de trans-Atlantische slaven hebben
vervoerd. Ook dit is met hedendaagse maatstaven
niet goed te praten. Maar het is duidelijk dat
enkele grote landen die iets eerder transport en
gebruik van slaven afschaften een ‘zondebok’
nodig hadden. Het is echter zo dat de forten
ook Afrikanen aantrokken, vooral ‘makelaars’
die tot de rijkere klasse gingen behoren. Als
zodanig waren Europeanen en Afrikanen soms
‘bondgenoten’. Tegenwoordig lijkt de pijn van de
voorouders voort te leven en zou geld op moeten
brengen als een soort herstelbetaling. Anderzijds
zijn er ook daar musea die moeten onderwijzen
maar ook leren voor de toekomst.16 Ook de
huidige toestand van enkele forten is besproken.
Na een periode van verwaarlozing is er nu meer
aandacht voor conservering of herstel.
Hij is onder andere (mede)auteur van de (niet bepaald goedkope) boeken: Shadows of Empire in West Africa - New Perspectives
on European Fortifications [2018] en Forts, Castles and Society in
West Africa (African History) [2018]
15 De Europeanen durfden vaak niet het binnenland in vanwege
ziekten en andere gevaren. Zonder inlands ‘aanbod’ zou er
ook geen handel zijn geweest.
16 De definitie van ‘slavernij’ is heden soms wat vaag. Naast de
aan een meester verkochte slaaf zonder enige rechten, zijn er
de schuldslaven die gedwongen worden voor een meester te
werken, vaak op basis van erfelijke schulden (waar je nooit van
af komt). Verder dwangarbeid, gedwongen werk en prostitutie
met uitbuiting, opsluiting van fabrieksmeisjes en huishoudelijke hulp. De schattingen lopen aardig uiteen maar Amnesty
International geeft aan dat volgens de Anti-Slavery Society het
aantal hedendaagse slaven minstens 20 miljoen bedraagt.
14

5
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Beste schatting van Trans-Atlantisch vervoerde slaven (bron: http://slavevoyages.org/assessment/estimates)
Gevallen sterren. Vijfhoekige forten in de octrooigebieden van de WIC en VOC
Hans Bonke, evenals Edwin Paar lid van onze
Commissie
Overzeese
Verdedigingswerken
[COV], geeft een overzicht van een zestal
vijfhoekige forten in het (Amerikaanse) WICgebied uit de periode 1621-1674. Op Google
Earth zie je vanuit de ruimte soms vormen in
het landschap die lijken op gevallen sterren.
Speciaal op oude kaarten zijn het echter forten.
Het blijkt dat de verschillende vijfhoekige forten
geen kopie van elkaar zijn. Het ideale vijfhoekige
fort is een gelijkzijdige vijfhoek met vijf (deels)
ruitvormige bastions. Een goed voorbeeld is
te zien op de plattegrond van het fort Frederik
Hendrik in Recife. Er zijn echter afwijkingen,
zelfs met halfbastions.
De forten konden puur militair zijn of een
vestingstad omhullen. Dat laatste was de
bedoeling met fort Nieuw-Amsterdam aan de
Hudsonrivier. De forten lagen veelal op een
landpunt of aan een rivier. Drie bastions waren
op het water gericht en twee op het land.

Vrije impressie van Fort Nieuw-Amsterdam rond 1630
(bron: WikimediaCommons)
voor dit doel en te duur. Uiteindelijk kwam er
een bescheidener vierkant stenen fort.
Oorlog was een constante factor in de korte
geschiedenis van Nederlands Brazilië [1624
eerste aanval tot capitulatie aan Portugal 1654].
In 1630 werd het hooggelegen Olinda veroverd,
overigens meteen het begin van een guerrillaZoals niet ongewoon in die tijd zijn er vaak verschillende
schrijfwijzen voor de namen van forten, geografische namen en
persoonsnamen.
18 De Heeren XIX vormden het bestuur van de West-Indische
Compagnie [WIC]. Dit bestuur werd gevormd door afgevaardigden van de in de WIC deelnemende kamers, plus een afgevaardigde namens de Staten Generaal.
17

Crijn Fredericksz17 was door de Heeren XIX18
met een duidelijk ontwerp gestuurd om de ideale
stad Nieuw-Amsterdam als een vijfhoek op te
zetten waarbinnen alle kolonisten moesten gaan
wonen. Hoewel een aardwerk, bleek het te klein
66
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oorlog door de oorspronkelijke bewoners. De
Nederlanders besloten zich op het direct aan
water gelegen Recife terug te trekken en op
het naastgelegen eiland Antonio Vaz de nieuwe
plaats Mauritsstad te stichten. Dit vroeg wel om
een ring van fortificaties rond de Nederlandse
nederzetting.
Het opvallendste is het symmetrische vijfhoekige
fort Frederik Hendrik.19 Het fort was ook
belangrijk vanwege de enige zoetwaterbronnen
op het eiland. Later werden ook hoornwerken
toegevoegd. In de Portugese tijd is het fort
verbouwd tot een met vier bastions waarin het
stedelijk museum van Recife is gevestigd, echter
met de naam Forte das Cinco Pontas.20
Het stenen Portugese Forte dos Reis Magos wordt
in 1633 door de Nederlanders veroverd, mede
doordat die naast mortieren gebruik maakten
van kanonnen op een hoog duin. Het krijgt dan
de naam Casteel Keulen.

Fort Zeelandia is in de ogen van Bonke een
vreemde eend in de bijt. Zo rond 1640 bouwden
Franse kolonisten een houten fort aan een bocht
in de Suriname rivier. Het gebied werd Engels.
Die bouwden in de periode 1663-1667 daar
een stenen fort. In 1667 werd Suriname door
Zeeuwen veroverd die het fort vergrootten tot
een vijfhoekig fort, weer met drie bastions aan
de bocht van de Surinamerivier en twee aan de
landzijde. Na een bewogen geschiedenis is het
thans officieel een museum.
Het laatste WIC fort. Het ronde fort Beekenburg
op Curaçao, 1703
Michael A. Newton, voorzitter van de
Monumentenraad Curaçao en ook beroepsmatig
betrokken bij heritage, vertelt ons uitgebreid over
de aanleiding nog een extra fort te bouwen, wat
er verder mee is gebeurd en wat de plannen voor
de toekomst zijn nu de raffinaderij is verdwenen.
Curaçao heeft als relatief klein eiland heel
wat forten en batterijen, ruim 30 in totaal. In
de Tweede Wereldoorlog zijn daar nog tien
batterijen bijgekomen. Gezien de structuur is de
zuidkust gemakkelijker aan te vallen, mede door
de grote inhammen of lagunes, het Schottegat te
bereiken via de Sint Annabaai en meer oostelijk
het Spaanse Water die ook natuurlijke havens
vormen. Net ten westen van de landtong van de
Santa Barbara baai – de Spaanse oorspronkelijke
naam van wat daarom mogelijk nu het Spaanse
Water heet – is de Caracasbaai.21

Forte dos Magos of Casteel Keulen, Natal, Brazilië
(bron: GoogleEarth)
Fort Maurits aan de Rio São Francisco te Penedo
heeft twee halfbastions en drie bastions. De
rivier vormde de officiële zuidgrens van het
Nederlandse gebied. Als laatste fort in Brazilië,
Fort Schoonenborch in Fortaleza. Zeker geen
regelmatig vijfhoekig fort. Thans nog gedeeltelijk
in militair gebruik met de naam Fortaleza de Nossa
Senhora da Assuncão.
Op Curaçao hebben we fort Amsterdam op
de landtong ten zuiden van de Sint Annabaai.
Echter, bij een orkaan in 1681 wordt het
vijfhoekige fort zwaar beschadigd en vervangen
door een vierkant fort met vier bastions.927 KB

Curaçao (bron: Google Maps)
Plaatselijk werden ook andere namen gebezigd, zoals het simpele Vijfhoeck en door soldaten Trotsch den Duivel.
20 De eerste Portugese naam was Forte das Cacimbas dat weer
werd vervangen door het vierhoekig fort São Tiago.
21 Er zijn diverse theorieën over de oorsprong van deze naam.
Mogelijk is het een verbastering van caraque, een Spaans
of Portugees type schip, in het Nederlands ook wel Kraak
genaamd. Eerder komt op kaarten de naam Sardineron voor.
Blijkbaar was het ook een ankerplaats, genaamd Krake(rs)baai.
19
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Om schepen uit het oosten te signaleren was er
al een eenvoudige batterij Uitkijk of Ruiterpost.22
Noordelijk hiervan is vanaf 1703 het grote
torenfort Beekenburg gebouwd. Dit fort was
enorm lastig te veroveren door de ligging op een
rots. Op de toren konden tien kanonnen worden
geplaatst en op de lagere batterij ervoor nog eens
vijf. Die batterij is omstreeks 1750 toegevoegd
evenals een ringmuur om het gehele fort.
Belangrijk was een regenbak voor drinkwater. Om
bovenop de toren te komen was er geen vaste trap,
alleen een ladder. Gewapenderhand is het fort
daarom nooit ingenomen, uitsluitend tijdelijke
vreemde bezettingen in de Napoleontische tijd.
De spreker toont diverse interessante details.
Het nabijgelegen quarantainegebouw heeft niets
met het fort te maken. Geologisch is het ook een
bijzonder gebied. Door een grote aardverschuiving
is de merkwaardige structuur ontstaan met
kalkblokken op hun kant, zoals onder het fort. Er
was een woning voor de commandant, intussen
gesloopt, later onder andere bewoond door de
arts voor het quarantainestation.
In 1925 werd het gebied in erfpacht gegeven
als opslagplaats voor aardolieproducten en als
bunkerstation. Hierdoor was het niet toegankelijk
waardoor een weelderige natuur kon ontstaan
en vogels er graag wilde broeden. In 1985 kwam
het gebied weer in overheidshanden en zijn zo’n
tien jaar later de olietanks gesloopt. Natuurlijk
kwamen er meteen allerlei wilde plannen het
gebied te ‘ontwikkelen’. Vanaf 2006 waren het
gebied en het fort free-for-all, resulterend in veel
graffiti, beschadigingen door abseilen, kanonnen
die naar beneden werden gegooid en andere
duistere praktijken. In 2014 zijn er met hulp van
de Stichting Herstel werkzaamheden verricht
zodat het fort veiliger kan worden betreden. Er
zijn echter nog steeds plannen om van het gebied
een Parke Nashonal te maken.

Eindbeschouwing. De betekenis van forten in onze tijd
Jeroen van der Werf, werkzaam bij de Stichting
Monumentenbeheer en actief binnen onze
stichting als voorzitter Technische Commissie
[TC] en lid Algemeen Bestuur [AB], pakt het
thema ‘herbestemming’ – eigenlijk nieuwe of
andere bestemming – op. Wil dit lukken zonder
het oorspronkelijke doel uit het oog te verliezen,
is het zinvol objecten in een ruimer verband, dus
inclusief de omgeving te beschouwen en is het
nodig, zo niet essentieel, een ‘verhaal’ te hebben.
Het gaat dus om de context, vaak politiek bepaald.
Een goed voorbeeld is de reeks Dinant - Namen
[Namur] - Hoei [Huy]. Ze maken onderdeel
uit van de Wellington Barrière. Verder gaat het
veelal om macht. Lodewijk XIV was hierin een
kampioen die Frankrijk van ‘natuurlijke’ en
veilige grenzen wilde voorzien.
Via een grote hoeveelheid voorbeelden laat
Jeroen23 zien dat de geografie een belangrijke rol
speelt. Het landschap dicteert de vorm. Bij latere
omstandigheden, bijvoorbeeld verschoven grenzen,
vervalt dan de oorspronkelijke functie en is er geen
geld voor instandhouding. De techniek, betere
kanonnen, krachtiger munitie maken ook diverse
werken onnuttig. We zien dat in West-Europa er op
die manier steeds oorlog was. In dit gebied mogen
we ons gelukkig prijzen dat er al 75 jaar vrede is.
Vraag en antwoord. Sluiting en borrel
Omdat het intussen al laat is blijft er slechts kort
tijd voor vragen. Dat kan echter privé tijdens de
borrel waar iedereen intussen halsreikend naar
uit ziet. Enkele sprekers geven aan zich door de
toegemeten titel en de korte beschikbare tijd
enigszins voor het blok te voelen gesteld. Alles bij
elkaar was het een zeer interessante middag en is
het afwachten wat het thema voor 2021 zal zijn.
Uw redacteur heeft toch weer een en ander
bijgeleerd maar heeft heel wat tijd nodig gehad om
goede illustraties te vinden. Hierbij is graag gebruik
gemaakt van Google Earth en WikimediaCommons.
Bij dit laatste vaak op het spoor gezet door de Atlas
Mutual Heritage [AMH] en voor de tekst natuurlijk
ook via Verre Forten, Vreemde Kusten.
Kees Ampt
Ook hier weer diverse namen en schrijfwijzen, bijvoorbeeld De
Ruiters Uitkijk.
23 Hopelijk kunnen we Jeroen verleiden een artikel(tje) met
fraaie illustraties voor Saillant te maken.
22

Fort Beekenburg (foto:Nicky van Houtum)
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Een poterne van bastion Promers in Naarden
Laatstgenoemde zorgde voor de verdediging van
de gracht voor de fronten van de bastions.
Alle lage flanken zijn bereikbaar via poternes
vanaf de straat, behalve die van bastion Promers.

De toegang tot de poterne vanaf het terre-plein
(foto: J. van der Werf)
De vestingwerken van Naarden zijn te verdelen
in twee duidelijk van elkaar te onderscheiden
onderdelen: een zeefront en een landfront. Het
zeefront bestaat uit bastions, die zijn opgezet
volgens het Verbeterde Oud Nederlandse
Vestingstelsel. Ze hebben rechte flanken, die
onder een stompe hoek aansluiten op de
courtines. Dit deel van de vesting grensde in
het verleden aan de Zuiderzee en maakte deel
uit van de zeewering. De zeedijken sloten op de
vestingwerken aan doormiddel van twee beren,
die de gracht doorkruisten vanaf de saillanten
van de bastions Oud Molen en Oranje. Het
landfront van de vesting ligt achter de dijken en
kent een hele andere opzet. Dit deel is opgezet
volgens de Franse Methode. De bastions hier
hebben gebogen, teruggetrokken flanken, die
verdeeld zijn in een hoge flank en een lage flank.

Een plattegrond van de poterne. Bij 1 de toegang vanaf
het terre-plein met een dubbele deur en daarachter een
kruisgewelf. Bij 2 de toegang vanuit de poterne naar de
lage flank. Ook hier ligt een kruisgewelf achter de deuren.
Deze toegang ligt in de bekledingsmuur van de hoge flank
(3). Bij 4 ligt het extra kruisgewelf, dat op het eerste
gezicht zonder functie in de gang ligt. In het metselwerk
bij 5 is te zien dat hier ooit dezelfde nis van 60cm diep lag
als bij de entree (1). De voormalige nis is bij 5 aangegeven
met twee rode lijnen en de stippellijn. De pijl geeft het deel
van de poterne aan dat later is toegevoegd.

Een detail van de toegang tot de poterne vanaf de lage
flank. De toegangsdeur is nog net te zien achterin de
diepe nis links in de hoek. Ernaast, aan de rechterzijde,
ligt de toegangsdeur tot de kruitkamer van deze flank
(foto: J. van der Werf)
Bij dit bastion zijn de lage flanken bereikbaar
via poternes die vanaf het terre-plein van het
bastion, dwars door het hoge deel van de flank
lopen. Promers was uitgevoerd als een hol
bastion en had een ruim en open terre-plein. Dit
maakte een dergelijke opzet mogelijk. Er leidden
meer poternes vanaf het terre-plein naar delen
van het bastion: een naar de saillant en twee naar
de luistergangen in de fronten van het bastion.
Al deze poternes werden, tegelijk met de rest van
het bastion, aangelegd in de periode 1679-1685.
Tijdens de modernisering van de vesting, in
de periode 1875-1880, werden op het bastion
vier bomvrije gebouwen gebouwd. Een grote

De binnenzijde van de poterne (foto: J. van der Werf)
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Overzicht van de flank van het bastion. Hier is goed de opzet in een hoge en een lage flank te zien. De toegang tot de
poterne ligt in de hoek van de bekledingsmuur van de hoge flank en die van het oreillon (foto: J. van der Werf)
kazerne, in de keel van het bastion, twee remises
en een gebouw met mortierkazematten vlak
achter de saillant. Voor de aanleg van dit laatste
bouwwerk, werd de poterne naar de saillant
afgebroken. De toegangen tot de poternes naar
de luistergangen verdwenen in de 20e eeuw
onder de aardwerken. Ze bestaan nog, maar
zijn alleen vanuit de luistergang bereikbaar.
Van de twee poternes naar de lage flanken,
werd de ene in de 19e eeuw onderdeel van de
kazerne en bleef de andere ongewijzigd. Deze
verkeert dus nog in zijn 17e-eeuwse staat. In
2019 is van die poterne de entree vanaf het
terre-plein gerestaureerd. De werkzaamheden
gingen gepaard met bouwhistorisch onderzoek.
De gegevens die dit opleverde laten zien dat de

Een plattegrond van Naarden uit de 18e eeuw
(bron: beeldbank N.A. 4VTHR-4641B)
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opzet van de flanken in de 17e eeuw in eerste
instantie anders is geweest, dan op de meeste
tekeningen uit die tijd staat aangegeven.
De toegang tot de poterne, vanaf het terreplein, bestaat uit een dubbele deur in een
60cm diepe nis. Direct achter de deur ligt
een kruisgewelf. Dit kruisgewelf ligt daar om
voor voldoende ruimte te zorgen voor het
opendraaien van de deuren. De rest van de
poterne is voorzien van een tongewelf. Aan het
andere uiteinde van de gang leidt een volgende
dubbele deur naar de lage flank. Deze ligt in de
bekledingsmuur van de hoge flank. Ook achter
deze deur ligt een kruisgewelf. Opvallend is
dat op zo’n drie meter voor dit kruisgewelf,
nog een kruisgewelf ligt. Dit ligt los in de gang,
zonder dat er deuren op uitkomen. Het heeft
op het eerste gezicht eigenlijk geen functie. Uit
de bestudering van de details in het metselwerk
rond dit gewelf blijkt het weldegelijk een
functie te hebben gehad.
Het metselwerk in de gang, direct bij het
kruisgewelf, heeft exact dezelfde detaillering als
het metselwerk in de nis voor de toegangsdeur
vanaf het terre-plein. Het laat zien dat hier
ooit zo’n zelfde 60cm diepe nis is geweest1. Dit
was destijds de toegang tot de poterne vanaf de
lage flank. De rest van de gang en het laatste
kruisgewelf bestonden toen nog niet. Ze zijn
later aangelegd omdat de poterne moest worden
verlengd. Waarom was dit nodig en wanneer
gebeurde dat?
Vondsten uit het verleden laten hier een licht
op schijnen. In 1977 werd bij de restauratie
van bastion Nieuw Molen ontdekt dat in het
aardwerk achter de bekledingsmuur van de
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A

B

C

Plattegronden waarop de ontwikkeling van de hoge flank en de toegang tot de poterne staan afgebeeld.
A: Bij 1 de oorspronkelijke toegang tot de poterne. De hoge flank bestond toen nog uit een aarden wal (de groene lijnen
bij 2). Deze sloot met een lage vleugelmuur (3) aan op de toegang tot de poterne.
B: Toen de wal van de hoge flank werd voorzien van een bekledingsmuur (4) kwam deze voor de oorspronkelijke
toegang tot de poterne te staan. Dit deel is rood gearceerd.
C: Hierdoor moest de poterne worden verlengd en kreeg deze een toegang in de bekledingsmuur (5).
De overige onderdelen van het bastion, het front (6), het oreillon (7), de lage flank (8) en de courtine (9), bleven
ongewijzigd. De lage flank was altijd al van een bekledingsmuur voorzien.
hoge flank nog een stuk muurwerk schuilging2.
Het lag in het verlengde van de bekledingsmuur
van het oreillon. Dergelijk muurwerk was eerder
ook bij een van de flanken op bastion Turfpoort
aangetroffen. Het was netjes uitgevoerd en
ooit bedoeld om in het zicht te liggen. Dit
zou betekenen dat de wal van de hoge flank
oorspronkelijk verder naar achteren lag en in een
later stadium naar voren is gehaald. Tevens was
aan het tevoorschijn gekomen muurwerk te zien
dat er oorspronkelijk geen bekledingsmuur van
de flank op aansloot. Het leidde tot de hypothese
dat het hoge deel van de flanken van de bastions
in eerste instantie geheel in aarde was uitgevoerd,
zonder bekledingsmuren. De voet van die aarden
wal lag op de plek waar nu de bekledingsmuur
staat. Door op die plek een bekledingsmuur
1

2

De omkanten van de 60cm diepe nis van de toegang vanaf het
terre-plein, zijn gemetseld in kruisverband met in de koppenlagen een kop-klezoor beëindiging. De koppenlagen van de
nis bestaan zodoende uit: een kop, gevolgd door een klezoor,
vervolgens 3 koppen en daarna weer een klezoor en een kop.
Precies die opbouw is ook zichtbaar in de eerste 60cm. van het
metselwerk in de gang bij het kruisgewelf. Hier zat dus ooit
zo’n zelfde toegangsnis.
In het tijdschrift Tussen Vecht en Eem, jaargang 1978, nr. 2
wordt dit muurwerk uitgebreid besproken, samen met nog
enkele andere gevonden bouwsporen. Hierin staat ook de
hypothese van de aarden wallen. Titel van het artikel: Enige
vondsten in Bastion Nieuw-Molen te Naarden, geschreven door
J.W.C. Besemer.

te bouwen, kon de wal worden verbreed en
ontstonden er bovenop meer bewegingsruimte
en opstelmogelijkheden voor geschut.
De
hierboven
beschreven
bouwsporen
passen in die hypothese. Doordat de nieuwe
bekledingsmuur werd gebouwd, moest de
poterne worden verlengd, anders verdween

Een detail van bastion Promers uit diezelfde plattegrond.
Hierop zijn de verschillende poternes die dit bastion rijk
is goed te zien. Met het cijfer 1 is de poterne aangegeven
die in 2019 is gerestaureerd.
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De plattegrond van Naarden uit 1686 waar de
bekledingsmuren van de hoge flanken al staan
aangegeven, evenals de complete bedekte weg en ravelijn
4 (bron: beeldbank N.A. 4.OPV-N6)
deze in de aarde achter de nieuwe muur. De
60cm diepe nis voor het tweede kruisgewelf werd
daarbij een driemeterlange gang.
Wanneer dat is gedaan is niet duidelijk. Er
zijn maar weinig tekeningen waarop de muren
ontbreken. Op een tekening van 1686 staan ze

bijvoorbeeld al aangegeven. Het is dus goed
mogelijk dat de bekledingsmuren al tijdens
de bouw zijn toegevoegd. De beslissing om
dat te doen werd dan echter pas genomen op
een moment dat een aanzienlijk deel van de
vestingwerken al was aangelegd: in ieder geval
de bastions Nieuw Molen, Turfpoort en Promers.
Het kan dus evengoed een toevoeging van
enkele jaren later zijn, die al eerder op tekening
is gezet. Op de tekening van 1686 staan namelijk
ook al de complete bedekte weg en ravelijn 4
aangegeven. Deze onderdelen werden pas begin
18e eeuw aan de vestingwerken toegevoegd.
Door de toegenomen dreiging vanuit Frankrijk,
tijdens de Spaanse Successieoorlog, zijn er
begin 18e eeuw bij verschillende vestingwerken
werkzaamheden uitgevoerd. Dat kan ook in
Naarden zijn gebeurd.
Het blijft een raadsel hoe lang de periode zonder
bekledingsmuren precies geduurd heeft, maar
het is wel duidelijk dat de flanken van de bastions
er een tijd anders hebben uitgezien.
Jeroen van der Werf
(tekst en afbeeldingen)

Boekbespreking
Jeroen van der Werf, Vesting Naarden [2019],
in de serie Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks,
143 pagina’s op Saillant formaat, Stokerkade
cultuurhistorische uitgeverij. € 12,50, verkrijgbaar
bij onder andere de Stichting Monumenten Bezit
(€ 4,50 verzendkosten), het Vestingmuseum en
het Weegschaalmuseum te Naarden. Bijzondere
actie van de uitgever tot eind 2020, drie boekjes
in de serie Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks,
inclusief verzendkosten voor 19,951 Normaal € 3
verzendkosten.
Dit is het 25e deel in de serie boekjes over
de Nieuwe Hollandse Waterlinie [NHW]. De
meeste boekjes bevatten altijd wat interessante
bijzonderheden en steeds goede illustraties.
Maar dit werk over Naarden mag gerust worden
beschouwd als een nieuw standaardwerk over
deze vesting. Waar in het verleden nogal eens
de indruk heeft bestaan dat diverse auteurs
veel overschreven van voorgangers zonder extra
onderzoek, heeft Jeroen van der Werf duidelijk
heel wat literatuur bestudeerd alsmede kranten
en tijdschriften geraadpleegd.
Het geheel is chronologisch gerangschikt.
12
12

Onder de titel Een traumatische gebeurtenis wordt
de vesting tot 1672 behandeld. Kort vanaf de
stichting in 1350, gevolgd door het bloedbad
van Naarden in 1572. Het toenmalige stadhuis
is de geschiedenis ingegaan als het Spaanse Huis
waarin nu het Weegschaalmuseum is gevestigd.
Adriaen Anthonisz maakte hierna een nieuw
ontwerp voor de vesting. Het klooster dat later de
Weeshuiskazerne werd komt langs.
Het volgende blok De vesting krijgt zijn vorm
[1672-1685] begint met de Hollandse Oorlog,
gevolgd door de Nieuwe Vestingwerken met
het verschil tussen zeefront en landfront. Ook
de toegangspoorten worden niet vergeten.
In een uitgebreid kader komen niet alleen
Adriaan Dortman en de avonturier Paul Storff
de Belleville aan bod maar ook Nicolaas Witsen
, d’Yvoy, Jean Baptiste Bombelle en Menno van
Coehoorn. De laatste wordt vaak aan de vesting
verbonden maar hier wordt erop gewezen dat hij
1

http://www.stokerkade. Zie ook Saillant 2020-1, blz. 23.
Hopelijk is de bestseller, het boek over Naarden intussen niet
uitverkocht.

Boekbespreking - Vesting Naarden

juist kritiek op de nieuwe vestingwerken had. Dit
overigens zonder Naarden bij naam te noemen.2
Pruisen en Fransen in Naarden [1685-1815] behandelt
de nieuwe interesse de vesting te verbeteren na de
Oostenrijkse Successieoorlog [1740-1748]. Dit inclusief
de problemen rond inundaties. Na wat geharrewar
konden de Pruisen toch eind september 1797 de
stad binnentrekken. Napoleon zou in 1811 vanuit
Muiden ook Naarden aandoen. Na de Volkerenslag
bij Leipzig in 1813 verlieten de meeste Franse
troepen de Noordelijke Nederlanden, echter
niet Naarden. De stad werd omsingeld door
Nederlandse troepen, gebombardeerd maar niet
ingenomen. Pas in mei 1814 verlieten de Fransen
Naarden met slaande trom. Daarna bezochten
veel ramptoeristen de stad. Het dagboek van een
hunner wordt ook behandeld.
De vesting wordt gemoderniseerd [1815-1926] gaat
over de plaats van Naarden in de NHW. Door het
nieuwe en krachtiger geschut was er behoefte aan
bomvrije kazernes en meer diepte in de verdediging
resulterend in Het Offensief voor Naarden. De
modernisering van de vesting vanaf 1871 met meer
aandacht voor een aanval vanuit het (zuid)oosten
resulteert in Fort Ronduit, uitgebreid beschreven
in een apart kader inclusief de kraanbrug, alsmede
de verbetering van de fronten Oranje-Promers en
Promers-Turfpoort.3 Dit deel is uitgebreid voorzien
van ontwerp- en bestektekeningen alsmede die uit
de Memorie van Verdediging. Enkele ervan komen uit
ons Documentatie Centrum. Hiermee zijn we pas
ongeveer op de helft van het boek.
Via uitgebreide kaders komen aan bod: de Bastions
Katten, Oranje, Promers, Kazerne Promers,
Bastions Turfpoort met Vestingmuseum, Nieuw
Molen, Oud Molen, Ravelijn 3 en 6, Gebouw R’
op de Bedekte Weg en het verblijf in de bomvrije
gebouwen. De kaders worden alleen aangegeven
door een steunkleur. Het is daarom even opletten
dat de doorlopende tekst van blz. 75 vervolgt op
blz. 104. De Batterijen aan de Karnemelksloot
zijn niet vergeten, evenals de komst van de
brisantgranaat. De toegang tot de vesting krijgt
aandacht en de schuilplaatsen op de Bedekte Weg.
Weer in een kader is er uitgebreide aandacht voor
de Utrechtse Poort met heel veel details, zelfs
het roetspoor bij het gewelf door de stoomtram,
bekend als De Gooise Moordenaar die door de poort
reed. Dit deel wordt afgesloten met De Gele Loods,
2

3

Het Kantinegebouw – inmiddels Podium de Mess –¬
en de enige overgebleven Brugwachterswoning,
in 2019 gerestaureerd.
Een kort deel behandelt Niet langer een militaire
functie [na 1926]. De rol van onze stichting wordt
slechts summier beschreven. Wat er gebeurde
tijdens de Tweede Wereldoorlog volgt, dan 50
jaar onderhoud en beheer door het Rijk, de
vestingwerken in particuliere handen en weer in
kader het kleurgebruik in de vesting. Afsluitend
het literatuuroverzicht en de herkomst van de
illustraties.
Als conclusie mag gelden dat dit een gedegen
werk is over een van de unieke vestingsteden in
Europa. Dus van groter belang dan alleen Naarden
zelf. De auteur gaf aan dat hij liever een harde
kaft had gezien maar dit boek steekt zeker goed
uit boven de andere, op zich best interessante
werken in deze serie onder eindredactie van
Chris Will. De vele kaarten, historische foto’s,
tekeningen, moderne foto’s waarvan enkele
gemaakt met een drone, maken dit boek zelfs voor
een minder geïnteresseerde als koffietafelboek
zeker de moeite waard. Uw redacteur heeft het
geheel met veel interesse gelezen en heel wat
extra wetenswaardigheden vernomen. Het enige
dat misschien mist is de weinig bekende dubbele
loopgravenlinie uit de Eerste Wereldoorlog op De
Fransche Kamp in Bussum en een deel in Hilversum.
De loopgraven zijn verdwenen maar de betonnen
schuilplaatsen voor 8 of 16 personen zijn nog, vaak
nagenoeg onder het zand of het struweel, met enig
zoeken te vinden. Maar natuurlijk is het de vraag of
je die nog tot de vesting Naarden moet rekenen.
Dus: snel dat boek kopen, tegen welke prijs dan ook.
Kees Ampt

Dit was vaker het geval. Zo sprak hij ook zonder namen te noemen over de Franse methode van vestingbouw.
Dit is een van de weinige ‘foutjes’ in het boek waar de titel
spreekt over de bastions met die namen.
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Boekbespreking - Geofort

Geofort, waar alles om de aarde draait en Geocraft,
heel Nederland in Minecraft

GeoFort in GeoCraft
Willemijn Simon van Leeuwen en Kevin de
Schepper, eigen uitgave Stichting Geofort
[2019]. 118 pagina’s met veel afbeeldingen in
kleur, formaat 27,5 x 27,5 cm. Verkrijgbaar op
het Geofort1 € 10.
In dit fraai uitgevoerde boek met twee
voorkanten, dus even omdraaien, gaat het
ene deel uitgebreid, soms ook relativerend en
humoristisch, in op de vele stappen, 12 levels
in totaal die nodig waren om het Geofort te

realiseren.2 In Terugblik op de 12 levels breekt
de auteur een lans voor het ‘principle based’
opereren van overheden in plaats van het steeds
gedetailleerder ‘rule based’ moeilijk doen. Een
aardig voorbeeld is de (malle) verplichting een
aan te leggen grindpad altijd te ‘compenseren’
met vernatting elders. Breedte en aard schijnen
dan geen rol meer te spelen.
Alles bij elkaar ‘verplichte kost’ voor
fortbeheerders of die dat zouden willen
worden en interessant voor ieder met een
hart voor alternatief gebruik – en daardoor
instandhouding – van militair-cultureel
erfgoed.
Als we het boek omdraaien ontdekken we ineens
een totaal andere doelgroep, namelijk de jeugd
van 4 tot 104. Met behulp van Minecraft een
commercieel aan te schaffen internet spel kun je
gebruik maken van de gratis omgeving Geocraft.3
1
2
3
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Over het fort, zie https://www.geofort.nl/
Zie ook Saillant 2013-1, blz. 11 - 14.
Zie https://geocraft.nl/

Goryokaku

Met blokjes kun je huizen en hele dorpen of
steden in 3D bouwen. Leuk, maar wat hebben
wij daaraan? Wel, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie met de vele forten is op die manier
in korte tijd gebouwd.4
Wie nog andere forten wil nabouwen kan
vooruit.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zegt
men wel. Hiermee ‘vangen’ we de toekomstige
begunstigers?

Dit deel betreft vooral de organisatie rond
Geocraft. Met civiele namen van gasten &
burgers tot ministers en koning wordt een
bijna streng hiërarchische militaire organisatie
vorm gegeven om de gebruikers te stimuleren
en bouwactiviteiten te belonen.
4

Zie https://geocraft.nl/hackathon/

Goryokaku, wat in het vat zit verzuurt niet
In het jaarverslag over 2019 kon u lezen over het
bezoek van een Japanse filmploeg aan Nederland
in verband met het fort Goryokaku in de stad
Hakodate op het eiland Hokkaido.1
Het blijkt dat in 1975 er al contacten zijn geweest
via de secretaris van The Japan-Netherlands
Institute.2 Bij het in 1855, onder druk, gesloten
verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika
en Japan werd onder andere gestipuleerd dat
enkele Japanse havens, waaronder Hakodate,
voor buitenlandse schepen zouden worden
geopend. Hiermee kwam uiteindelijk een einde
aan de V.O.C/Nederlandse monopolie positie
op het eilandje Deshima vanaf 1641 tot en met
1859.

Diverse vragen rond het fort bleven echter liggen.
Wel zijn er enkele luchtfoto’s uit 1975 in ons
Doccen aanwezig. Hierbij in het niet gebleven. In
oktober 1977 vermeldt een Japanse krant dat de
stad Hakodate is voorgesteld om associate member
van onze stichting te worden. De brief hierover
was de vorige dag ontvangen. Na een positieve
reactie uit Japan is een aanstellingsoorkonde
opgestuurd waarna de burgemeester in maart
1978 hiervoor hartelijk bedankte.4
Wat er verder is gebeurd is niet helemaal
duidelijk maar nadere gegevens van lezers blijven
nog steeds welkom.

Om te zorgen dat de gouverneur van Hakodate
niet in een zwakke positie zou komen is
besloten als toevluchtsoord een fort in westerse
stijl te bouwen. Tijdens de ontmoetingsdag
voor versterkte steden op 13 september 1975
te Naarden is hier nog kort aandacht aan
besteed.3
1
2
3
4

Zie Saillant 2020-2, blz. 2 - 13.
Zie Jaarboek 1975 Stichting Menno van Coehoorn, blz. 73 - 74.
Zie in hetzelfde jaarboek, blz. 24.
Zie Jaarboek 1977, blz. 40 - 42.

15

Prijslijst voor publicaties

Prijslijst voor publicaties
De in deze lijst vermelde publicaties kunnen bij de stichting worden besteld uitsluitend door overschrijving van het
bedrag dat de lijst aangeeft op bankrekening NL38INGB 0000 639536 t.n.v. Stichting Menno van Coehoorn Bestellingen te Utrecht, met vermelding van de verlangde publicatie(s) en uw adres.
Toezending franco binnen Nederland. Prijzen voor niet-begunstigers/donateurs staan tussen haakjes.
Gratis af te halen (tijdens kantooruren, uitsluitend
na telefonische afspraak):
• Saillant, jaargangen 2000-2011
• Registers op jaarboeken 1932-1982
• Supplement I (op jaarboeken 1982-1987)
• Supplement II (op jaarboeken 1987-1991)
• Mr. G. Overdiep, De zwanenzang van het Huis te
Ruinen (overdruk uit de Nieuwe Drentse
Volksalmanak)
Stichtingsuitgaven
Terminologie verdedigingswerken,
inrichting, aanval en verdediging, een
herziene en uitgebreide bewerking
van vestingbouwkun-dige termen
van A.H. Mohr, onder redactie van
P.C. van Kerkum, P.J.M. Kamps en J.
de Zee, tweede druk (herzien).
€ 6,00; ISBN 90 9013 382 8.
Jaarboeken van de Stichting Menno van Coehoorn
1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 en 1990/1991:
per stuk € 4,00 (€ 6,00)
Niet genoemde jaarboeken zijn uitverkocht.
Atlas van Historische vestingwerken in Nederland eerste reeks
Geschiedkundige beschrijving van de verdedigingswerken met overzichtskaarten van de locaties en een
index op persoon-, plaats- en zaaknamen.
Oorspronkelijke uitgave (in mappen):
IIIa Utrecht
€ 7,00 (€ 12,00)
IIIb Noord-Holland
€ 7,00 (€ 12,00)
Atlas van Historische vestingwerken in Nederland, deel
Limburg onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave
samen met Walburg Pers, Zutphen 1998; 175 blz., geïll. €
23,00 (alleen begunstigers); ISBN 90 5730 048 6.

Atlas van Historische vestingwerken in Nederland,
deel Zeeland onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen met Walburg Pers, Zutphen 2004; 296 blz.,
geïll. € 30,00 (€ 35,00); ISBN 90 5730 313 2.
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Atlas van historische verdedigingswerken
in Nederland, Groningen, Friesland en
Drenthe onder redactie van T. de Kruijf
e.a.; uitgave samen met Stichting Matrijs,
Utrecht 2013; 304 blz., geïll. in kl., €
34,95 (€ 39,95); ISBN 978 90 5345 465 7.

Atlas van Historische verdedigingswerken
in
Nederland,
deel
Overijssel, Gelderland onder redactie van T. de Kruijf e.a.; uitgave samen
met Stichting Matrijs, Utrecht 2019;
472 blz., geïll. in kl., € 40,00 (€
49,95); ISBN 978-90-5345-556-2.
Verre Forten, Vreemde Kusten,
Nederlandse verdedigingswerken overzee, onder redactie van Kees Ampt, Ad
Littel en Edwin Paar; uitgegeven
samen met Sidestone Press, Leiden
2017. 408 pagina’s, geill in kl., flexibound cover € 24,50 (€34,95); ISBN
978 90 8890 449 3.
Langs Wal en Bastion. Hoogtepunten uit de
Nederlandse Vestingbouw, door Joep van Hoof. Matrijs,
1991. 191 pagina´s, geïll.; € 20,00; ISBN 90 5345 004 4.
Kazematten in het Interbellum door H.R.
Visser en J.S. van Wieringen, Vestingbouwkundige Bijdragen 2002, uitgegeven
samen met Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam; 168 blz., geïll., € 16 (€ 22,50);
ISBN 90 5881 065 8.
Water ter verdediging. Vestingbouwkundige
Bijdragen 1993. Zeven artikelen over onderwaterzettingen ter verdediging en over verdedigingswerken
bij Wouden-berg, bij Vught en op St. Eustatius; drie
boekbesprekingen. € 17,00.
Drijvende stuwen voor de landsverdediging. De geschiedenis van de IJssellinie
onder redactie van J.R. Beekmans en C.
Schilt. Uitgave samen met de Walburg
Pers, tweede druk printversie, Zutphen
2013. 208 blz., geïll. in kl., € 16,00
(alleen begunstigers).
Bouwers van Sterke Werken - Nederlandse
ingenieurs in het tweede tijdperk van de
Tachtigjarige Oorlog, 1605-1648, door
Frans Westra. Vestingbouwkundige
Bijdragen 2010, uitgegeven samen met
Uitgeverij Canaletto / Repro-Holland,
Alphen aan den Rijn; 96 blz., geïll. in kl., €
14,00 (€ 19,50); ISBN 978 90 6469 854 5.

Prijslijst voor publicaties

Vestinglandschappen in Nederland - Vestingwerken en
linies. Toeristische kaart 1 : 200.000, uitgegeven samen
met Buijten & Schipperheijn Recreatief, Amsterdam
2007; € 6,00 (€ 9,50); ISBN 978 90 5881 297 1.

Bunkers in de natuur van Wassenaar door C.T.M
Vertegaal, dr. A.J. Haarsma, drs. J.R. Verbeek en C.N.J.
Neisingh. Uitgave van Staatbosbeheer. 114 pagina’s, geïll.
in zw./wit en kl.; € 10,00 (alleen begunstigers).

Andere uitgaven
Menno van Coehoorn (1641-1704), vestingbouwer - belegeraar - infanterist door drs. J.P.C.M. van Hoof. 96 blz.,
geb., geïll in zw./wit en kl., € 19,95 (alleen begunstigers);
ISBN 90 5345 244 3.

Duitse bunker in het Staelduinse bos, door C.N.J.
Neisingh en drs. J.R. Verbeek; € 5,00.

Menno baron van Coehoorn - een veldheer in Wijckel,
door drs. A. Reinstra. 184 pagina's, gebonden, geïll. in
zw./wit en kl., €7,50; ISBN 978 90 5194 366 5.

Duitse bunkers aan het Wassenaarse slag, door C.N.J.
Neisingh & Drs. J.R. Verbeek, herziene uitgave 2007, 60
blz. geill. in zw/w; € 6

Vizier op Fort Voordorp door D.T. Koen. Uitg. Fort
Voordorp B.V. € 7,25.

Het bunkercomplex Rijksdorp te Wassenaar, door C.N.J.
Neisingh & Drs. J.R. Verbeek, WVN 15; 52 blz. geill. in zw/w; € 6

Daniel Heinsius – Het beleg van ´s-Hertogenbosch in 1629
en andere gebeurtenissen uit die tijd door Jan van Boxtel.
224 pagina´s, zw./wit met 6 losse gevouwen kaarten in full
colour, formaat 170 x 240 mm, genaaid gebrocheerd; €
19,95.

Duitse bunkers op Texel – Stützpunktgruppe Texel 19401945 door Paul Dijkstra; eigen uitgave, 2015. 160
pagina´s, gebonden, geïll. in zw./wit; € 20,00 (€ 25,00);
ISBN 978 90 8233 470 8.

Het beleg en de inname van Bergen op Zoom en het fort
de Roovere in 1747, door Jacob Eggers. Gezamenlijke
uitgave van Stichting Vrienden van de West Brabantse
Waterlinie en de Geschiedkundige Kring van Stad en
Land van Bergen op Zoom. 184 pagina's, vijf losse kaarten, gebonden, € 17,00; ISBN 978-90-6469-834-7.
Vestingen en schansen in Groningen door J.D. Lepage.
Matrijs 1994. 160 pagina´s; € 25,00; ISBN 90 5345 057 2.
De Stelling van Amsterdam – Harnas voor de hoofdstad,
onder redactie van Paul Vesters. Stichting Matrijs,
Utrecht 2003; € 29,95; ISBN 90.5345.210.9.
Vesting Naarden, Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks nr
25, door Jeroen van der Werf. Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 144 pagina’s, geïllustreerd in kleur en
zw./wit, € 11,50 (€ 15,50)
Kazernes in Nederland, van barak naar paviljoensysteem
1567-1914 door Frank Oosterboer. Uitgeverij Aspekt, 148
pagina’s, geïllustreerd in zw./wit en kleur, € 20 (€ 27)
Radar in Nederland 1940-1945, tweede herziene druk,
door J.R. Verbeek en C.N.J. Neisingh; 468 pagina’s, geïllustreerd in zw./wit met plattegronden en ruim 130 foto’s,
hardcover, € 39,50 (€ 49,90); ISBN: 978-94-638-9692-4
Kernwapenopslag in Darp en ’t Harde, Het geheim in de
achtertuin door Frank Oosterboer. Uitgeverij Aspekt. 196
pagina’s, geïll. in zw./wit en kl.; € 17,00 (€ 23,00); ISBN:
978 94 6153 730 0.

De gietstalen PAG kazemat, Neêrlands Arsenaal No. 12,
door Drs. J.R. Verbeek; 35 blz. geill. in zw/w; € 6

Duitse bunkers in de noordkop door Paul Dijkstra; uitgave: Paul Dijkstra Communicatieadvies, Leeuwarden. 480
pagina’s, geïll. € 30,00; ISBN: 987 90 8233 4722.
De Atlantikwall op Schouwen-Duiveland - Planning en
realisatie 1940-1945 door P.C. Heijkoop & J. Rijpsma. 240
pagina´s, gebonden, geïll. in zw./wit; € 17,50 (€ 26,50);
ISBN 978.90.78012.07.8.
Wandelen langs de Atlantikwall in Zuid/Holland, 10
rondwandelingen langs militair erfgoed door A. van
Beveren, J. Rijpsma en N. Warmerdam. 143 pagina’s,
paperback, afm. (h x b) 21 x 12,5 cm, geïll. in zw./wit en
kl. met vele foto’s en kaarten; € 12,00 (€ 14,95).
Van de serie Maastrichts Silhouet:
De Werken, door R. van der Heijden en J.V.H.
Notermans: € 2,50 (€ 7,00).
Drie Drentse Schansen, door Hans van Westing.
Eenuitgave in de reeks Groningen Archaeological
Studies met historische en archeologische gegevens over
de Zwartendijksterschans, de Emmerschans en de
Katshaarschans. geïll. in kl., € 15,75 (€ 22,50).
A Dictionary on Modern Fortification door Rudi Rolf
(PRAK Publishing, Middelburg). Formaat 21 x 26, 464
pagina's; 480 plattegronden en 130 foto's + kaart Europa
(72 x 102 cm); € 20,00 (€ 30,00).
Andere artikelen (uitsluitend voor begunstigers en donateurs)
Embleemspeldje € 6,00; stichtingsdas, groen € 7,00 - blauw
€ 10,00.
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