Bezoek vestingstad Heusden en Fort Giessen

ontw:kkelîng vesting heusden tot 1649

Heusden 2004
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Heusden door de eeuwen heen
Al voor de jaartelling werd de streek rond Heusden bewoond. Circa 700 na Christus werd
hier gepreekt door Suitbertus een metgezel van Willebrordus. Heusden behoorde tot het
graafschap Teisterband, evenals Tiel, Zaltbommel, Vianen en Culemborg. In 825 werd
Heusden een Heerlijkheid onder de eerste Heer van Heusden Robertus. Hij heeft de eerste
aanzet van het kasteel in Heusden gebouwd.
Door het optreden van de Vikingen vluchtte Robertus naar Brabant, waar hij in 857 overleed.
Het kasteel werd bij de aanval van de Vikingen verwoest.
De strategische ligging van het kasteel en later de vesting aan de Maas op de grens van het
Graafschap Holland en de Hertogdommen Brabant en Gelre is bepalend geweest voor de
roerige geschiedenis .
De Middeleeuwse burcht is waarschijnlijk als waterburcht gebouwd en bestond uit een
hoofdburcht, voorburcht en een nederhof. De eerste bouw periode stamt uit circa 1200,
waarschijnlijk in in opdracht van de Heer van Heusden. Het bestond uit een vierkant gebouw
met een grote achthoekige stenen toren, met muren van wel 4 meter dik.
Rond 1330 tot 1500 is de gehele burcht geleidelijk uitgebreid en versterkt. De Drossaert van
Heusden bewoonde het kasteel regelmatig. In de oude documenten komen we herhaaldelijk
de benoeming van een kastelein tegen.
Het kasteel fungeerde, in de tijd dat Heusden tot het graafschap Holland ( vanaf 1357)
behoorde, als grensburcht. En werd in een goede staat van verdediging gehouden.
Het middeleeuwse Heusden is ontstaan bij het kasteel en was voorzien van muren ,wallen
torens en poorten. De Demer lag als stadsgracht buiten de muren. In 1296 verkreeg Heusden
stadsrechten. Het oudste deel van de grote kerk stamt uit het jaar 1231 , het oude stadhuis
met een grote toren is in 1461 onder Philips de Goede gebouwd.
De in de tweede wereldoorlog terugtrekkende Duitsers hebben in november 1944 dit stadhuis
geheel verwoest.
Rond 1500 werd de stad geteisterd door oorlogen o.a. door Maarten van Rossum (1542), die
de Geldersen aanhing.
Nadat de stad in de tachtig jarige oorlog ,bij de pacificatie van Gent in 1577, de zijde van de
Prinsgezinden koos, werd het strategisch belang van de stad alom duidelijk en erkend.
De Hertog van Parma liet Heusden in 1519 belegeren, om te verhinderen dat de stad zou
vallen trok Prins Maurits bij Hedikshuizen over de Maas en slaagde na een zwaar gevecht de
stad te ontzetten.
In opdracht van Willem van Oranje werd de stad uitgebouwd tot een zeer sterke vesting.
Daartoe kreeg Adriaan Anthonisz. Van Alckmaar in 1578 opdracht het ontwerp te maken en
kreeg Jacob Kemp, de schout van Gorinchem, in april 1581 opdracht van de Staten om de
vesting te bouwen. De aanleg duurde tot c.a. 1589. Het stratenplan met hoofd- en zijstraten
en stegen werd zodanig aangelegd dat de soldaten zich snel door de vesting konden
verplaatsen.
In 1613 werd de stad onder gouverneur Ghiliart, Graaf van Hoorne en Heer van Kessel
belangrijk uitgebreid. Omstreeks 1635 waren de vestingwerken van Heusden alom bekend
met de acht zware bastions, voorzien van onderwallen. Aan de rivierzijde bevond zich nog de
stadsmuur met rondelen en een klein bastion. Van het laatste is de onderbouw nog aanwezig.
Als buitenwerk telt de vesting zes ravelijnen, een halve maan en 5 hoornwerken, waarvan er
één aan de overzijde van de Maas was gelegen, en een gedekte weg. De werkzaamheden
werden in 1620 voltooid.

De bezetting van de vesting
In Heusden woonden in 1632 ongeveer 3200 mensen ,waarvan de helft tot het garnizoen
behoorde. Afhankelijk van de dreiging werd de sterkte van het garnizoen aangepast. De
maximum bezetting van het garnizoen bedroeg in tijden van dreiging in de vesting en de
rond liggende forten en schansen heeft c.a. 4000 man. In 1732 was de bevolking
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STELLING OF POSITIE VAN
's-HERTOGENBOSCH
a. Stelling van Lithoijen
b. Fort a/d Blaw.-e Sluis
c . Empelse schans
d. Batterijen bij Hedel
e. Fort Crèvecoeur
f. Fort bij Engelen
g. Redoute bij Herven
h. Fort bij Orthen
k. Stelling van Hintham
m. Fort St. Anthonie

D

n. Fort Isabella
p . Pettelaarse schans
q . Lunetten bij Vught
s. Redoutes tussen Esch
en Boxtel
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STELLING OF POSITIE VAN HEUSDEN

verdee!iglr19-c;we,1cen
bellOJende tot <Ie !;lellillfJ(en)

1. Batterij a.'d Pruimendijk
2. Wet'K a/d Doevers& Sluis
3 . Werk a/d Elshoutse Dijk
4 . Wefk old straatweg Heusden-Elshout
5. Werk achter de Bernse !-loeven
6 . Fort bij Hedikhuizen
7. Werk a/d Hedikse Sluis
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teruggelopen tot 2700 inwoners. In 1779 vertrokken in korte tijd 1000 soldaten , hetgeen een
enorme invloed op dagelijkse leven,de handel en de ambachten had. De soldaten werden
voornamelijk bij burgers ingekwartierd. In 1805 woonden nog slechts c.a.1600 mensen in de
stad.

In juli 1672, het rampjaar, pleegden de Fransen met een sterke strijdmacht een aanval op
Heusden. Door de ingerichte inundaties bleken de Fransen machteloos de stad in te nemen.
Na 24 juli trokken zij zich terug.
In 1673 werd de vesting Heusden het zuidelijk steunpunt van de ( oude) Hollandse
Waterlinie.

Het oude kasteel is in de 17'eeuw gebruikt als kruitmagazijn, in 1680 vloog door
blikseminslag het kasteel in de lucht en werd geheel verwoest .. Het kasteel is daarna niet
meer herbouwd.
De hoornwerken zijn waarschijnlijk in het eind van de 17'eeuw of begin 18' eeuw verwijderd,
terwijl de contrascarp is verstevigd. De reden voor deze wijziging bestond uit personeels
gebrek om alle wallen met de hoornwerken te kunnen bezetten.
In de 18'eeuw werd Heusden in de literatuur op krijgskundig gebied omschreven als een
voorbeeld van een buitengewoon effectief verdedigingswerk.
De vesting voldeed dermate aan de militaire eisen dat alle aanvallen van zowel Spanjaarden
als later door de Fransen mislukten.
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De 1.:esting H eusden w,ds afgeheetd in: M.L'.. Boxhorn, Toonm:d ofte Reschrijv inge dt'i Lt111dts end<' Steden v an 1-Jollandt ende
West Vrieslandt (Amsterdam 1634).
l stadh,ás; 2 kerk; J hav en; 4 kasteel; 5 \V,tterpool'l; 6 fferptsepoort ; 7 O,,.Jbeusdemepoon; 8 \f/ijkscpoort ( Ri/Jliotheek RDMZ).
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In het eind van de 18'eeuw werd de stad beroerd door de strijd tussen Patriotten en Oranje
gezinden. De Prins van Oranje vestigde in 1793 in Heusden zijn hoofdkwartier, door verraad is
daarna de stad door de Fransen bezet. De stad wisselde in 1795 van Holland naar Brabant, in
1798 ging de stad weer over in Hollandse handen en in 1801 weer in brabantse handen. Door
het strijdgewoel is de stad in deze periode deerlijk gehavend.
In 1807 bezocht de Koning Lodewijk de stad, tijdens dit bezoek schonk hij de beide kerken elk
f 2000,- om de schade te herstellen. In die tijd een grote som geld.
In 1813 vertrok het Franse garnizoen uit Heusden, zij werden opgevolgd door Pruisen.
Sinds 1814 behoort Heusden tot Noord Brabant.
In 1816 is de vesting Heusden opgeheven, waarna in 1821 de ontmanteling volgde.
In 1844 is de vesting echter weer gerangschikt onder de vestingwerken van de eerste of
tweede klasse. In de staat van bevestiging van ongeveer 1850 staat aangegeveen dat de
vesting nog in verdedigbare staat kon worden terug gebracht. Er zjjn echter geen concrete
plannen meer ontwikkeld.
In de tweede wereld oorlog kwam Heusden weer in 1944 in de frontlinie te liggen, bij het
terugtrekken van de Duitse troepen. In de nacht van 4 op 5 november 1944, bliezen deze de
toren en delen van het stadhuis op, waarbij 134 inwoners van Heusden omkwamen.
In 1965 besloot het gemeentebestuur tot restauratie van de vesting. Het restauratieplan is
gebaseerd op de situatie uit 1774 . De werkzaamheden zijn in 1968 begonnen en hebben tot
1984 geduurd . Eén van de uitgangspunten bij de restauratie was dat de inwoners van de
vesting er met voldoende kwaliteit konden leven en werken. Er wonen nu bijna 1400 inwoners
in de gerestaureerde vesting. Ook zijn de omtrekken van het verwoeste kasteel weer
zichtbaar gemaakt ,op de oude funderingen is daartoe het muurwerk tot boven het maaiveld
optrokken.
In het jaar 1980 ontving Heusden de hoogste Europese restauratieprijs" Urbes Nostrae".

Het fort bij Giessen
Geschiedenis
Het fort bij Giessen is gebouwd van 1878 tot 1880 als onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie ( NHWL) . De NHWL bestond uit een vrijwel ononderbroken reeks
inundaties tussen de Zuiderzeekust bij Muiden en de Biesbos. Van 1815 tot 1820 bouwde
men de eerste sluizen en forten van deze linie , die steeds meer als de
hoofdverdedigingslinie van Nederland werd gezien. De werken in de linie zijn dan ook
steeds verder uitgebreid tot ver in de 20'eeuw toe.
In 1951 is de NHWL als vestinglinie opgeheven, voor fort Giessen was dat al in 1926
ni=>hP11rd.
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De bouw van fort Giessen was het gevolg van de in 1874 ingevoerde Vestingwet, deze
kwam tot stand door factoren zoals :
1) de grote politieke veranderingen in Europa na de oorlogen van 1866 en 1870-71.
2) de militair-technische ontwikkeling door de invoering van het geschut met
getrokken loop en het getrokken achterlaadgeweer.
3) de bij de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1870 aan het licht getreden
grote gebreken aan de vestingwerken.
Het deel van de NHWL ten zuiden van Waal en Merwede , waar fort Giessen als het
meest zuidelijke fort is gebouwd, was oorspronkelijke een gebied waar met
onderwaterzetting werd volstaan. Deze vond plaats van uit de sluizen bij Woudrichem en
aan de Bakkerskil en de vestingen Woudrichem en Loevestein.
Met het verbeterde geschut werd het mogelijk van enkele niet - inundeerbare plaatsen
Woudrichem en Loevestein te beschieten. Om dit onmogelijk te maken werden fort
Giessen en de batterijen onder Pouderoijen en Brakel gebouwd.
Forten uit deze periode werden gebouwd ten behoeve van de artillerie. Ze bestaan uit
een wal waarachter zoveel mogelijk kanonnen- onderling gescheiden door dwarswallen,
de zogenaamde traversen- werden opgesteld. Rondom lag een brede, natte gracht met
aan de keel ( achterzijde van het fort) een ophaalbrug. Binnen de wal een aantal
bomvrije gebouwen van baksteenmetselwerken met een gronddekking. De wal was hoog
genoeg om de kanonniers dekking en een goed uitzicht te geven, want bij het richten
moesten de kanonniers het doel kunnen zien. Het indirecte schieten met waarnemers
was in 1880 nog niet mogelijk.
Binnen de fortgracht is een bomvrije kazerne ( gebouw A) gebouwd, een remise gebouw
B voor de opslag van kanonnen en munitie en het gereedmaken van de projectielen en
een remise gebouw C. De geraamde bouwkosten bedroeaen in 1878 f 293000,-

Fort Giessen
1895

In gebouw A werd de bezetting van 216 man gelegerd.
Bestaande uit :
1) Niet strijdend gedeelte: Artillerie

2) Strijdend gedeelte

: 1 kapitein, 1 luitenant,
1 sergeant, 4 kanonniers
en 1 hoornblazer.
Infanterie
1 kapitein, 1 luitenant, 1 sergeant majoor,
5 soldaten en 1.wasvrouw.
Genie
: 1 fourier, 1 korporaal en 10 soldaten.
Telegraaf
: 1 telegrafist.
: Vesting art : 1 sergeant majoor, 1 fourler, 2sergeanten.
7 55 kanonniers.
Art. schutterij: 1 sergeant, 21 kanonniers.
Infanterie
: 1 fourier. 3 seraeanten. 4 korooraals.

Het gebouw A bestaat uit 3 verdiepingen waarin de bezetting werd gelegerd en beschikte
men over ruimten voor de wacht, keuken, munitie kamers, een remise voor een kanon
en 2 drinkwater kelders.
Bij de bouw van het fort kreeg met gezien de bodem gesteldheid te maken met
verzakkingen , waartegen maatregelen dienden te worden genomen met paal
funderingen en zandkisten.
Toen de nieuwe werken in de NHWL gereed waren zijn handleidingen opgesteld voor de
bevelhebbers van de forten, t.a.v. de bezetting, de bewapening, het meubilair, en van
de werkzaamheden, bij mobilisatie, in en rondom het fort dienden plaats te vinden.
Daarbij was ook de inzet van burgers geregeld.
De bewapening bestond uit 6 kanonnen 12 cm LA, het zogenaamde positie geschut dat
permanet op de wal bleef opgesteld en 6 kanonnen 12 cm KA het remise geschut, dat
onder bomvrije dekking in een remise bleef staan zolang het niet werd gebruikt.
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Fort Giessen, gebouw A de bomvrije kazerne .

· Bronnen: de Geschiedenis van Heusden, Bureau voor Toerisme
Atlas van historische vestingwerken in Nederland Noord Brabant MvC.
Archief Menno van Coehoorn
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