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Van harte welkom op onze
ZOMEREXCURSIE

op zaterdag 25 mei 2019
naar Den Helder, Fort Erfprins en Harssens
Fort Erfprins

Fort Lassale in 1814 vervaardigd door Mr. A.W.M.C. Ver Huell

Fort Lasalle
In oktober 1811 bezocht Napoleon Den Helder en gaf opdracht om dit fort te laten bouwen. Het werd tussen 1811-1813 gebouwd als een groot onregelmatige aarden vijfhoekig
gebastioneerd fort, met twee grote en één kleiner ravelijn aan de zeezijde.
Dit werd het grootste fort van Nederland (49 ha) en kreeg de naam Fort Lasalle. Napoleon
vernoemde het naar zijn goede vriend Général Antoine-Charles-Louis de Lasalle, die
gesneuveld was op 6 juli 1809 te Wagram in de grote veldslag tussen Franse en
Oostenrijkse troepen. Ondanks de val van het Franse keizerrijk wist Admiraal Carel
Hendrik Ver Huell de Stelling van Den Helder tot 4 mei 1814 te behouden. Hij had zich
met zijn Franse troepen teruggetrokken op het fort Lasalle.

Fort Erfprins
Bij Soeverein Besluit van 28 juli 1814 kregen het fort en de bastions Nederlandse namen.
Fort Lasalle werd omgedoopt tot fort Erfprins, vernoemd naar Prins Willem Frederik
George Lodewijk, de oudste zoon van Koning Willem I. Ook de bastions kregen nieuwe
namen: Bastion I Tourville werd Wassenaer, Bastion II Turenne werd Prins Maurits,
Bastion III Vauban werd Coehoorn, Bastion IV Duquesne werd Egmond en Bastion V
Caffarelli werd Dumoulin.

De grote verbouwing
Gedurende 1875-1878 vond
een grootscheepse verandering
plaats. Er werd een zeefront
aangelegd, het ravelijn en beide
bastions vervielen. Ook werd
een nieuwe fortgracht gegraven
en om deze te verdedigen werd
op de linkerflank een
Caponnière gebouwd. Onder
het zeefront kwam een bomvrije kazerne. Deze bood huisvesting aan ca. 1000 man.
Boven op het zeefront werd
een batterij aangelegd voor
getrokken 24 cm achterlaad
kanonnen.

Interbellum
Pas in de mobilisatietijd 1939-1940 werd er een verbetering aan de oostzijde van het zeefront aangebracht. De verouderde 24 cm kanonnen werden vervangen door 15 cm kanons
afkomstig van de pantserschepen Hertog Hendrik en Jacob van Heemkerk.

Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog
bouwden de Duitse Kriegsmarine op het zeefront een 10,5
cm luchtafweer batterij. Het
werd bezet door de MarineFlak-Abteilung 804 en nadien
de M.Fl.A. 808.

Na de Tweede
Wereldoorlog tot 1947
Is het fort enige jaren in
gebruik geweest als een interneringkamp voor Nederlanders, die gedurende de oorlog
de zijde van de Duitse bezetter
hadden gekozen. Het fort werd
rondom afgezet met prikkeldraad, er werden mitrailleurposten met schijnwerpers ingericht om ontsnapping te voorkomen. Hierna nam de Koninklijke Landmacht en de
Nationale Reserve hier zijn intrek.
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Koninklijke Marine
Op 8 februari 1950 besloot de minister van marine W.F. Schokking dat de opleidingen artillerie en Koopvaardij Oorlogsnavigatie in het fort onder te brengen. De Koninklijke Marine
nam er op 2 maart 1950 haar intrek en werd officieus Artillerieschool genoemd.
De Marinekazerne Erfprins werd door de Hoge Raad van
Adel op 15 maart 1951 gerechtigd het Wapenembleem van de
Erfprins te voeren (naar Prins Willem Frederik George
Lodewijk, de oudste zoon van Koning Willem I). Op 15
maart 1958 werd het fort bij Koninklijk Besluit als vestingwerk opgeheven en in hetzelfde werd het fort overgenomen
door de Koninklijke marine van de Domeinen voor de
somma van 800.000 gulden.
Op 15 maart 1960 werd Fort Erfprins omgedoopt tot
'Marinekazerne Erfprins', tot heden. De kazerne faciliteert
een tweetal scholen. Dit zijn de Koninklijke Marine
Technische Opleidingen (KMTO) en de School voor
Maritieme Vorming Bedrijfsvoering en Onderwijskunde (SMVBO).
De fortgracht ten noorden van het Zeefront
werd in 1974 gedempt i.v.m. het op
Deltahoogte van brengen van de Helderse
zeewering. De caponnière werd daarbij
gesloopt.
Op 31 juli 1973 werd het fort Erfprins op de
Rijksmonumentenlijst geplaatst. Restauraties
welke inmiddels plaats hebben gevonden zijn
de Huisduinerpoort, oude toegangspoort
naar bastion V 'Admiraal van Wassenaer', de
Helderse poort, de bomvrije kazerne
Gelderland' en de brug over de fortgracht.
De werkgroep 't Erfdeel is rond 1995 opgericht en opgezet door de heer Frans Muller.
Het is een kleine maar constante groep vrijwilligers, die een aantal ruimten op de kazerne
in beheer heeft, waar zij permanente exposities hebben ingericht en rondleidingen verzorgen.

Bronnen en met medewerking van:
Jan van Tongeren, correspondent Noord-Holland III
Frans Muller van ‘De Werkgroep ’t Erfdeel’ op de Marinekazerne Erfprins
Lex Tempelman, afbeelding Den Helder Fort Harssens
Samenstelling Commissie Excursies en Evenementen
Frits van Horn
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Plattegrond van het voormalig fort, thans de Marinekazerne Erfprins

FORT OP DE HARSSENS
Indeling begane grond
Droge Gracht
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