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Staatse- en Spaanse linies in West-Zeeuws-Vl aanderen

Forten,schansen en kreken in West-Zeeuws-Vlaanderen
{ uit: Wilderom :1973)
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FORTEN EN SCHANSEN
23 St. Philip
12 Olieschans
1 Hazegras
24 Kaas en Brood
13 Kruisschans
2 St. Therese
25 Scherpbier
Krabbeschans
14
3 Isabelle
26 De Drie Gaten
15 Havenfort
4 St. Anna
27 Het Vrije
16 Coxij schans
5 St. Frederik
28 Konstantinopel
17 Loo Fort
6 St. Job
18 Hans Vriessenschans29 Tmkeije
7 St. Jonas
19 Melk en Brokken 30 Jonkvrouwschans
8Oranje
31 Redoute
20 Nijevelt
9 Nassau
32 West Fort
Brood
en
21 Spek
10 Berchem
34 Frederik Hendrik
22 Cathalijne
11 Elderschans
1
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33 Oost Fort
35 Willem I
36 Nassautoren
37 Haven Fort
38 Project Caland
39 Batterij
40 St laurent
41 Mauritsfort
42 St. Anthonij
43 St. Steven

. ..
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West- Zeeuws-Vlaanderen in de loop der eeuwen
De Romeinse vesting
Ter plaatse van het huidige Aardenburg legden de Romeinen in de jaren 70 van de
tweede eeuw een Castellum aan als onderdeel van een kust verdedigingssysteem.
De plaats werd Rodanum genoemd
Van dit Castellum zijn gedeelten van de omwalling, het Westelijke poortgebouw, twee
torens,spitsgracht en de principa opgegraven. Een hypothetisch grondplan, groot
240x150 meter, van het fort is ontwikkeld. Voor de bouw is Doornikse ·steen gebruikt.
De bemanning van het fort bestond voornamelijk uit voetvolk ondersteund met enige
ruiterij,van in totaal ongeveer 250 man. Hoelang het fort door de Romeinen bezet is
geweest is niet precies bekend .Er zijn aanwijzingen dat het fort na ca. 275 zijn militaire
functie verloor.
In 1992 zijn delen van de West Poort en de West muur gereconstrueerd.

De opkomst van de vestingsteden in West-Zeeuws-Vlaanderen
Na de Romeinse tijd raakte Aardenburg in de achtste eeuw weer bewoond ,de bevolking
nam tot de 12 eeuw gestaag toe ,in de 12 en 13 eeuw zelfs spectaculair.Rodenburg zoals
Aardenburg toe heette ontwikkelde zich tot een dynamische havenstad aan het riviertje
de Ee.De stad kreeg stadsmuren en poorten.
In de 14 eeuw trad een snel verval op, de bevolking verminderde sterk en de stad raakte
zelfs bijna ontvolkt.

Plattegrond van Aardenburg met dt· eerste 11erbcterirtgm na de verovering door St,1atse troepen in 1604. l Orm~jebolu;e;k,: - : , -.
2 7.uidbolwerk, ook bolwerk Vt:rlon:n Kostje genoemd; 3 V:iésrpoort; 4 Vierbàkkm bolim-rk; .5 fäldersbolwerk; 6 Oosthllluie~·k, -o~k
bolwerk De Punt fl.l'tlOemd.- 7 Z,tidpoort; 8 fort Çrotèdorst; .9 :i-cham Kijkuit; l OElderschmu; 11 Olieschans. (KUB, ;iri 73/
2

Sluis
Sluis is in vergelijking met de omringende steden een relatief jonge plaats.
Het werd in 1280 gesticht op een bijzonder gunstige plaats, in een bocht aan het Zwin bij
een uitwateringskanaal. Ongeveer halfweg tussen de zee en de toen metropool Brugge
en op een redelijke afstand van de oudere havenplaatsen Oostburg, Aardenburg en
Damme.
Reeds in 1290 verkreeg .het stadsrechten. Terwijl het met de andere steden ten Noorden
van Brugge in de veertiende eeuw steeds slechter ging , wist Sluis na 1300 juist uit te
groeien tot een van de belangrijkste handelssteden van de Nederlanden. Ondanks de
vaak felle tegenstand van Brugge, die bevreesd was voor een concurrent aan zijn uitweg
naar zee.
Sluis beleefde zijn grootste bloei aan het eind van de veertiende eeuw, de bevolking
groeide voortdurend , de havenfacHiteiten werden uitgebreid, de infrastructuur werd
verbeterd en nieuwe gebouwen verrezen. Als een kostbaar bezit werd de stad voorzien
van een voor die tijd enorm verdedigingsstelsel met muren , stadspoorten en een
indrukwekkend kasteel.

fi?~:-·
.-

Sluis in d,· late Mitltlt·leeuwen. I Westpoort; 2 Kasteel; 3 Oostpoort· 4 Zuidpoort. (reconstructietekening uit 1871, 0 11111111r1m1
door }.H. u,m Dale, gnekeml door L. Nom, opgenomen als bijlage in: J.H. van Dale, /:en blik op tie uorming der stad Sluis en tie
aa11fegharerha11ms 1a11 1382 tot 1587, Afiddelburg, 1811).
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In die periode, om precies te zijn in 1386, werd begonnen met de bouw van
representatief schepen huis, dit gebouw is het tegenwoordige belfort" In de jaren
twintig van de 15 eeuw werd het stadhuis op initiatief van een aantal van de rijkste
Sluise poorters uitgebreid en verfraaid.
In de tweede helft van de 15 eeuw was Sluis, door onder andere door de economische
achteruitgang van Brugge en de verzanding van het Zwin, in een diep verval geraakt.

West-Zeeuws-Vlaanderen in de tachtigjarige oorlog

Tegen het einde van de 16 eeuw was Oostende , in het midden van de tachtigjarige
oorlog, de enige vesting in Vlaanderen die nog in handen was van de Republiek. En aan
de herovering van de Spaanse landvoogd, de hertog van Parma , weerstand had kunnen
bieden. Verder was in West-Zeeuws-Vlaanderen alleen Biervliet nog in Staats bezit.
De Staten-Generaal in Den Haag waren er alles aangelegen om dit bolwerk te behouden.
De oorlog diende zoveel mogelijk buiten de gesloten "tuin van de Republiek" te worden
uitgevochten.
De veldtocht van Maurits in 1600 in opdracht van de Staten-Generaal ,medegericht tegen
de Duinkerker kapers , liep onverwachts uit in de slag bij Nieuwpoort. Waar Maurits een
overwinning bevocht .Na de slag trok Maurits zijn leger uit Vlaanderen over zee, terug
via het nog in Staatse handen zijnde Oostende.
Na 1600 kreeg Maurits een geduchte tegenstander in Ambrosio Spinola deze leidde van
1602 het beleg van Oostende.
Er vonden in dit deel van Vlaanderen regelmatig schermutselingen plaats tussen Spaanse
, staatse en Engelse schepen. De inzet was de beheersing van de haven van Sluis ter
bescherming van de Hollandse en Engelse schepen. Bij die zeeslagen hadden beide
partijen wisselend succes, maar Sluis bleef in handen van de Spanjaarden.
Tot het jaar 1603! In dat jaar voer de Spaanse vloot de haven van Sluis uit via het Zwin
de zee op om de voor de kust liggende Hollandse schepen aan te vallen in een poging om
het beleg te breken.
Hoewel de de Hollandse schepen in de minderheid waren, wisten zij aan de Spaanse
schepen dusdanig veel schade aan te brengen dat deze zich moesten terugtrekken.
Volgens analytici werd de overwinning toegeschreven aan het feit dat de Hollandse
schepen met de zeilen beter wendbaar waren dan de Spaanse galeien met roeiers.
Verder boden zij betere bescherming tegen musket kogels door de houten
verschansingen .
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Bij deze zeeslag vielen aan Spaanse kant ongeveer 800 doden waaronder veel slaven die
vastgeklonken aan de banken moesten roeien.Aan de Hollandse kant vielen zo'n 40
doden. In het belfort is van deze zeeslag een groot schilderij ,geschilderd door Andries
van Eertveld, te bezichtigen.
In het voorjaar van 1604 landde een leger van ongeveer 10000 soldaten , onder leiding
van Maurits op de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen bij Cadsand. Zij waren scheep
gegaan bij fort Rammekens op Walcheren aan het Sloe.
Het doel van deze militaire actie, in opdracht van de Staten-Generaal , was via het Zwin,
de ontzetting van het door de Spanjaarden belegerde Oostende.
Door de enorme inundaties moest het leger echter een omtrekkende beweging maken,
na de inname van Ijzendijke, Belgisch Middelburg en Aardenburg werd tenslotte op 19
augustus Sluis ingenomen.
Vanaf dit moment is West-zeeuws-Vlaanderen in handen van Nederland gebleven.
Door het bezit van West-Zeeuws-Vlaanderen beheersten de Staten Generaal de monding
van de rivier de Schelde en was men in staat de zeehandel van Antwerpen te blokkeren.
Mede door de uitschakeling van de belangrijkste concurrent kon Amsterdam in de 17
eeuw uitgroeien tot de belangrijkste .handelsstad van West Europa.
Na de verovering van Sluis had men vaste voet in Vlaanderen , men liet het daarbij en
consolideerde de posities ,zonder Oostende te hulp te komen. Na een beleg van vier jaar
werd op 20 september 1604 Oostende aan de Spanjaarden overgedragen.
Het verlies van Oostende was met de verovering van Sluis 'dobbel en dobbel
gerecompenseert ende vergoedet' .
Na de verovering van West-Zeeuws-Vlaanderen , werd het gebied versterkt. De
vestingsteden gebastionneerd en verdedigingslinies ingericht met grachten forten
,redouten. Op de kleine forten werd in oorlogstijd een hele compagnie, 60 soldaten of
een halve gelegerd.Tussen de forten en vestingsteden werden liniedijken
aangelegd,waarbij ook gebruik werd gemaakt van dijken die een waterkerende functie
hadden.
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Kaart van de Zwinmonding Om5treeks 1625 met de dan .nanwezige Staatse en Spaanse verdedigingswerken. Tussen de forten
5
Oranje en Nassau is ero retranchement aangelegd, waarvan de omtrek
gestippeld extra aangegeven. {kaart van Drexe/.er uit ! 627,
J!ekopieerd door WT. Hattinf'a '"in J741; NA, 4.0SK. V91A: bewerkinP- C 'Wéber).

Menno van Coehoorn (1641-1704) was in de laatste jaren van zijn leven gouverneur van
Zeeuws- Vlaanderen.Hij is in deze functie verantwoordelijk geweest voor de
modernisering van het verdedigingsstelsel ,het zogenaamde "zuid frontier".
Naast de indien nodig te stellen inundaties maakte Menno een plan om de verschillende
vestingen en schansen in een groter geheel samen te brengen. Op deze wijze ontstond
een defensieve gordel , die in het westen aan de Noordzee begon en naar het Oosten tot
voorbij Hulst doorliep.
De vesting Sluis werd sterk verbeterd zodat deze aan de eisen van de oorlogvoering in
1700 voldeed.
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Plattegrond van Sluis in het midden wm de achttiende eeuw met de ivijzigingen van d-e verdedigingswerken, die in de jaren 1699
tot 1702 naar de ideeën van Mermo van Coehoom waren aangebracht, (kopergravure 'lïrion i 1an (lmstreeks 1740).

Aardenburg is belegerd door een Franse Troepenmacht in 1672, de aanval werd
afgeslagen.
Franse troepen kwamen in c.a. 1742 in West-Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Oostenrijkse
successie oorlog . Daarbij werden Sluis en Aardenburg tijdelijk Frans, dit duurde tot
1749.
In 1794 volgde weer een Franse bezetting, deze duurde bijna 20 jaar.
In 1830/31 tijdens de Belgische afscheiding, trok op 29 oktober 1830 een FransBelgische strijdmacht Aardenburg binnen. Nederlandse troepen verhinderden een verdere
opmars en kwam Aardenburg weer onder Nederlands bevel en kreeg de stad weer een
garnizoen.
Bronnen: *Atlas van historische
Vestingwerken in Nederland Zeeland.
*Documentatie gemeente Sluis.
*Documentatie dhr A.Willeboordse.
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Ovtrzitht van de vrrdedi(Tino:1wr=-rkm
van Omtlmro·,
01 Biervliä en 1wn J,, linies die in de omo·
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t1estir,1gm u11m•n g~leJ;tn. Dt V{'stingn1 t'll schi:msm zijn 11.tm:t.nluid nut ,·en stl'J~ dt overige werkt:n mt'f an stip. Indien ()mtrmt de

locatfr van het werk geen zekerheid hestant, is een 11magtekm geplMtst. I Hans Vriez:esch,ms; 2 rnloute Stht'rphia; 3 schans
Siild<mburg: 4 Oostbm:~; 5 sthans F,wlt'i'Îk Hendrik·: 6 Coxystham; 7 rtdoute 1\1,·lk en Bräkk,·n)· H scht1ns 1V~j,·velt; 9 rnltmte Sp<'.k
en Brood: 10 Sint~(Àithalij1ieschans; f I redoute /(tias en8mod; 12.fort Sint~J>hilip; 13 rnl()ute V0zterlandkerkjc; 14 rt'doute
(Groot) 7ï,rkt')'t!; 15 redoutt Boen•nvei-di-iet; J6 Ijuntlijké; ·r7 rcdoutl' l'f~tttrgrlt; JB redouu B1ï'ëdt·Jort; 19 lfavt'JJrl'doutt·;
20 b,uterij Bakkerstlam; 21 ht1ttn-{j De Ke{jzer; 22 stham ( retlrmtt) De Drie Gaten; 23 schans (rtdoute) Het Vrije; 24 sclums
(redourej ,Widtlelhmx.- 25 sch1-11u (redouu) Comtrmtinopd; 26schrms {r.td.oute) Klt!În Turh:;,.e: 27fort 1\Tituu1endmn; 28 redoute .
Sch,wpstelle; 29 ]{)nkvrouwschtms; 30 W1est}irt; 31 Omtjh;:t;. :-32 hmtafj,erz-etiu1 d,, Kapiralt Dam en b~ï l~y"mnidt,· 33 fhrt op tli:.
Zuid.dijk; 34 BfrrvliN; 35 schmn Kl,11m11m: 36,\t·hrm.ï Patientir. (vetklti11t!f1·11gmmt v,m de topografistht' .luwr, .(c/J11t1l 1:50 000, ·
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De zeeslag bij Sluis ,door Andries van Eertvelt.
De Spaanse galeien vloot onder bevel van Frederico Spinola werd
verslagen door Een staatse vloot onder Joost de Moor ( 26 mei 1603).

