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Beknopte geschiedenis en betekenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek.
Achtergronden en ontstaan:
Tussen 1550 en 1570 was Antwerpen de grootste wereldhaven en een bolwerk van de reformatie.
In 1577 kiest Antwerpen voor de Opstand, spoedig gevolgd door Bergen op Zoom.
In 1578 vestigt Willem van Oranje zich zelfs in Antwerpen. In dat jaar worden ten noorden van
Antwerpen nieuwe forten langs de Schelde gebouwd, waaronder Lillo en vermoedelijk
Liefkenshoek gelijktijdig. De aanleg vond plaats volgens het Oud-Nederlandse vestingstelsel.
Twee forten tegenover elkaar was nodig vanwege de reikwijdte van het geschut. Om de scheepvaart onder schot te kunnen houden waren twee forten aan de overkant van elkaar nodig.
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In 1579 werd de basis gelegd voor een onafhankelijke Republiek <let Verenigde Nederlanden bij
de Unie van Utrecht. Antwerpen tekende mee.
ln 15 79 werd zonder bloedvergieten een 7.ecuws garnizoen in Bergen op Zoom gevstigd.
In 1580 waren Lillo en Liefkenshoek operationeel met als doel de bescherming van Antwerpen.
Willem van Oranje heeft persoonlijk toezicht gehouden op de bouw van de forten wat blijkt uit
de rekeningen in het stadsarchief voor eten en drinken.
In 1580 spreekt Philips II van Spanje de banvloek uit over Willem van Oranje.
In januari 1581 volgt de afzwering van Philips II als landheer. Dit staat bekend als "Het Plakaat
. ".
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In het begin van dit jaar wordt in Antwerpen de uitoefening van de Rooms-Katholieke eredienst
verboden. In het najaar volgt een nieuwe burgereed in Antwerpen die trouw aan Oranje inhoudt.
In 1582 wordt Willem van Oranje door de Staten van Brabant beleend met het Markîezaat van
Bergen op Zoom. De Spanjaarden worden dan als vijanden beschouwd.
In de zomer van 1584 begint Farnese met de belegering van Antwerpen. In het najaar mislukte
een Spaanse belegering van Fort Lillo.
Op 8 juli 1584 wordt Willem van Oranje in Delft vermoord. Liefkenshoek wordt door de
Spanjaarden veroverd.
Het Spaanse aanvalsplan omvatte de bouw van twee forten aan weerszijde van de Schelde. Aan de
westzijde van de Schelde het Fort Sint Marie en aan de oostzijde Fort Sint Pilip. Tussen deze twee
forten bouwden de Spanjaarden een vlotbrug. Op 25 februari 1585 wordt Antwerpen door deze
(schîp-)brug van Farnese voor bevoorrading via de Schelde ontoegankelijk. De meeste polders in
de omgeving waren al geïnundeerd.
Op 15 augustus 1585 weten de Staatse troepen Liefkenshoek terug te veroveren.
Maar op 17 augustus 1585 valt Antwerpen. Dit heet ook wel de bevrijding van Antwerpen. De
Forten Lillo en Liefkenshoek waren evenwel nog in Staatse handen. Door dit bezit. was de
Republiek der Verenigde Nederlanden in staat om het gehele handelsverkeer over de Schelde te
controleren.
Dit gebeurde door ter hoogte van Fort Lillo een fiscale barrière te plaatsen ten nadele van
Ant\verpen en ten voordele van de havens in de Noordelijke Nederlanden. Deze barrière werd
ondersteund door een aantal oorlogsschepen.
77

!_

Amsterdam en lVliddelburg profiteerden
enorm van deze blokkade ten koste van
Antwerpen.
Het inwonertal keldert van 80.000 naar
46.000. Er is een uittocht van bemiddelde protestanten met kapitaal en kennis
van Antwerpen naar het noorden.
Daaronder ook veel kunstenaars zoals
Joost van den Vondel. 7.ij leverden een
bijdrage aan het ontstaan van de Gouden
Eeuw in de republiek.
In 1588 besloot de Raad van State dat de
gecommitcerdc Raden van Zeeland het
bestuur en beheer van Lillo en
Liefkenshoek werden belast.

Het 12-jarig bestand werd gebruikt om de forten te versterken. Dat gebeurde voor beide forten
door de vestingbouwer David van Oriens.
Lillo kreeg in 1609 een vijfde bastion aan de Scheldezijde, Liefkenshoek werd in 1614 nagenoeg
geheel herbouwd. Er ontstond een fort met vier bastions.
Een verdere versteviging van de positie van de Republiek aan de Schelde vond plaats.
De positie van Fort Lillo werd in 1628 door de bouw van Fort Frederik Hendrik op de grens van
de polders Lillo en Berendrecht versterkt. Vier jaar later zijn de forten Kruisschans Sint Jacob,
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Stoofgat, Sint Martin en Sint Anna in handen van het Staatse leger. Hiermee werd de positie van
het Staatse leger in de zuidwestelijke delta aanzienlijk verstevigd.
In juli 1638 trok graaf Willem Nassau, na een landing bij Fort Liefkenshoek op naar twee noordelijker gelegen Spaanse Forten, Kallo en Verrebroek, als inleidende fase van de belegering van
Antwerpen door de hoofdmacht van het Staatse leger onder leiding van Frederik Hendrik. Het
terrein was onderhevig aan eb en vloed. Het doel was de bevoorrading van de stad Antwerpen via
de linkeroever te verhinderen. Na 8 dagen werd een nederlaag geleden. Dit betekende het einde
van de veldtocht tegen Antwerpen.
Bij de vrede van Munster in 1648 is bepaald dat Spanje en de Republiek de gebieden behielden die
zij op dat moment militair beheersten. Verder werd bepaald dat de Republiek het recht had de
Schelde gesloten te houden voor de zeevaart. De rivier mocht wel gebruikt worden voor handelsen passagiersvervoer tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De Forten Lillo en
Liefkenshoek bleven in bezit van de Republiek.

Bestuurlfjke ontwikkelingen van de farten:
Tussen 1579 en 1585 zijn de forten Antwerps bezit.
Tussen 1585 en 1786 zijn de forten in Staatse handen en worden gebruikt om de haven van
Antwerpen af te knijpen, zowel in economisch als militair opzicht. Er wordt tol geheven op de inen de uitgaande transporten.
Tussen 1786 en 1794 vallen de forten onder Oostenrijks bestuur.
Tussen 1794 en 1815 vallen ze onder de Franse bezetting.
Tussen 1815 en 1839 vallen ze onder het Koninkrijk der Nederlanden.
Van 1839 tot op heden zijn ze Belgisch.
Vanaf 1894 zijn ze als militaire vesting buiten gebruik.
De paradox van de rol van deze forten is dat ze eerst werden gebouwd om Antwerpen te beschermen, maar dat al na 5 jaar de rol werd omgekeerd, namelijk Antwerpen bedwingen.

Betekenis van de farten:
De inkomsten van de tol op de in- en uitgaande transporten op de Schelde gingen naar Zeeland.
Hiervan zijn de vloten van Evertsen en Michiel de Ruyter bekostigd.
In de Oostenrijkse Successieoorlog probeerden de Fransen de Zuidelijke en de Noordelijke
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Nederlanden te onderwerpen. In die oorlog werden in 1747 lillo en Liefkenshoek veroverd door
de Fransen. Vervolgens rukten de Fransen op naar Bergen op Zoom met in september de fatale
afloop. De stad was zodanig verwoest dat de veroveraars niet in de stad konden bivakkeren. Het
kroonjuweel van Menno van Coehoorn was gevallen. Vervolgens werden ook de Forten Frederik
Hendrik en Lillo zwaar beschadigd. Daarom zijn er in Lillo nu maar weinig authentieke gebouwen.
In 1747 is alles vernietigd. In 1795 heeft Napoleon dat ook nog eens gedaan.
Bij de Vrede van Aken in 1748 werd beslist dat de Fransen zich moesten terugtrekken. De Forten
kwamen weer in Staatse handen.
De afloop van de Successieoorlog was dat de Zuidelijke Nederlanden naar de Oostenrijkse tak
(Wenen) in plaats van de Spaanse tak (Madrid) gingen.
De Oostenrijkse authoriteiten hebben lijdzaam aanvaard dat de toestand was zoals hij was. Het
afknijpen van Antwerpen ging gewoon door.
In 1780 is daar een einde aan gemaakt. Er kwam een einde aan het Staatse beheer.
In 1785 bepaalde Frans Joseph in Brussel dat soldaten die in Liefkenshoek overleden in Doel
moesten worden begraven. Dat was vanouds zo. Het kerkhof vier kilometer verderop bestaat nog.
Het heeft een aparte hoek, de zogenaamde geuzenhoek voor de protestanten.
In dat jaar was er een incident. In Liefkenshoek overlijdt een soldaat. Hij wordt naar Doel
gebracht. Maar een detachement Oostenrijkse soldaten gaan met kar en kist naar doel, graven het
lijk op en gooien het in Liefkenshoek in de gracht.
De diplomatieke betrekkingen worden verbroken. Frans Joseph stuurt 30.000 militairen naar
Liefkenshoek.
Eind 1785 wordt het Fontainebleau-tractaat gesloten, waarbij bepaald wordt dat Lillo en
Liefkenshoek van de Staatsen overgaan naar de Oostenrijkers. Dat was het einde van het Staatse
bezit. In 1786 wordt de macht overgedragen.
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De Staatsen reageren hierop met de bouw van het Fort Bath, net op Nederlands-Zeeuws grondgebied.
Na 1795 in de Napoleontische tijd worden alle gebouwen van Liefkenshoek gesloopt. Tussen
1794 en 1814 werd het fort uitgebreid met een kruitmagazijn en een halfcirkelvortnige bomvrije
kazerne, bestaande uit twaalf kazematten.
In Lillo zijn bepaalde delen van de panden nog uit de 17 e en 18e eeuw, zoals schoorstenen en lambriseringen. Alle militaire gebouwen zijn uit de 19e eeuw. Het stratenplan van Lillo is nog volledig
intact op kleine details na zoals het Slikstraatje. De huisnamen zijn verdwenen, daar zijn andere
voor in de plek gekomen.
In 1815 na de Franse tijd kwamen de Forten weer onder Groot-Nederland.
In 1839 werden na 9 jaar onderhandelen de grenzen tussen Nederland en Belgie vastgelegd. Die
onderhandelingen hadden veel met Lillo en Liefkenshoek te maken. Ze zijn daarna van weinig
betekenis geweest. Dit als gevolg van andere oorlogstechnieken.

Inrichtingskenmerken:
De forten waren defensief zeer sterk onder meer door de constructie van David van Orliens, de
ligging en het hanteren van het inundatiewapen. Maar niet te veel om aanvallen van oorlogsschepen te voorkomen. Inundatie is veel toegepast. Dat was een ramp voor de boeren omdat het inundatie van zout water betrof. Om de vruchtbaarheid te herstellen was bekalking nodig.
Lillo was het hoofdfort. Een voetveer verbond Lillo met Liefkenshoek .
De bezetting wisselde sterk Lillo van 60- 650 man, Liefkenshoek van 30 tot 450 man. Er waren
altijd logistieke problemen om ze te voeden enzovoorts.
Er waren ook burgers aanwezig op de forten

Burgers Liefkenshoek

Burgers Lillo

Volwassen mannen
Volwassen vrouwen
Zonen
Dochters
Knechten
Meiden
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Alle negoties waren aanwezig. Er is een zegswijze:
"Ze komen van Lillo en ze weten van niks". Ze woonden zeer geïsoleerd.
De bewoners waren een expliciete selectie. Er is sprake van een dominante Zeeuwse invloed.
Alle beslissingen over de forten kwamen uit Middelburg, van het Abdijplein. De aanstelling van
de predikant werd daar bepaald. Er waren dan ook spanningsvolle verhoudingen met de omgeving die vooral katholiek was. De bemoeienis van de Zeeuwen ging heel ver. Voor het inrichten
van een moestuin op het Engelse Bastion was een gunning uit Middelburg nodig.
In de archieven zitten duizenden besluiten over details vanuit Middelburg. Hieronder ook welke
militairen naar Lillo en Liefkenshoek mochten. De Forten waren volledig protestant. De omgeving was katholiek. De pastoor werd geweerd. De fortkerken waren protestantse kerken. Alle burgers en militairen gingen naar de kerk. Er was een sterke sociale controle door de kerk. Een diaconie zorgde voor de armenzorg. De kerk regelde de begrafenissen. De scholen waren protestants.
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Samenvatting:
Gebouwd om de scheepvaart van en naar Antwerpen te beheersen
Ommezwaai naar het benadelen van de haven van Antwerpen met fiscale barrieres ten
gunste van Amsterdam (Gouden Eeuw)
Het werd een uitvalsbasis van het Staatse Leger in de Zuidwestelijke Delta (offensief en
defensief)

De S cheldefórten en Bergen op Zoom:
Tussen die twee bestaat een verstrengeling vanwege de Schelde
Bergen op Zoom was een grote staatsstad
Er zijn militaire connecties
De Scheldeforten hadden een bufferfunctie, o.a. bij de ontzetting van Bergen op Zoom in
1622 en de verdediging nadien
De inwoners van Bergen op Zoom waren leveranciers van goederen (bv bouwmateriaal)
en diensten (bv notaris)
Bergen op Zoom fungeerde als recruteringsveld van en huwelijksmarkt voor de bewoners
van de forten. In de boeken van Leune komen 25.000 namen voor. Heel veel van die
namen kwamen uit Bergen op Zoom.
Enkele voorbeelden daarvan:
Predikant Anosy
Majoor-commies Antony van de Beaudoux
Commies en ontvanger Josias van Hulst
Ondercommies Engelbert van Overstraten
Slager Nicolaas van Pagee
Diverse leden van schippersgeslacht Paulier (Poulier)
Aan de Noord-Zijde Haven nr 36 in Bergen op Zoom staat het Huis "Lillo".

Na de tweede wereldoorlog:
Na de tweede wereldoorlog toen plannen werden gemaakt voor grootscheepse uitbreidingen van
de haven van Antwerpen heeft het weinig gescheeld of de beide forten Lillo en Liefkenshoek werden gesloopt.
De stadsbestuurders van Antwerpen konden echter worden overtuigd van de monumentale betekenis van beide vestingwerken. In 1981 werd het Fort Lillo door de Belgische regering aangewezen als beschermd monument. Vier jaar later verwierf Liefkenshoek dezelfde status. Nu liggen zij
tussen de fabrieken van de multinationals. Lillo is nog een klein dorp. Liefkenshoek is in restauratie. In de centrale Kat is een groot voorlichtingscentrum gevestigd waarin alle aspecten van de
geschiedenis van de Scheldemonding worden behandeld.
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