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1. Voorwoord
Op 31 augustus 2011 verzorgde ik in Bergen op Zoom een lezing over de geschiedenis,
betekenis en toekomst van de Waterschans aldaar. Deze schans is in 1584 op instigatie van
prins Willem van Oranje aangelegd in het kader van de verdediging van de haventoegang.
De schans is ook omschreven als het Zuidfort, ter onderscheiding van het fort dat
gelijktijdig aan de andere zijde van de havenmond werd gebouwd, het Noordfort.
De lezing vond plaats op verzoek van diverse erfgoed- en recreatieve organisaties te Bergen
op Zoom tegen de achtergrond van een dreigende aantasting van de Waterschans.
Tijdens mijn voordracht presenteerde ik diverse dia’s. Ten behoeve van plaatsing op mijn
website zijn deze in de voorliggende versie uitgebreid en geannoteerd.
Tijdens de voorbereiding van de lezing waren vooral de volgende personen zo vriendelijk
om mij behulpzaam te zijn:
• Saskia van Bavel
• Ans van den Berg
• Han Bos
• Eric Goossen
• Willem van Ham
• Willem Heijbroek
• Jan Hopstaken
• Anneke Kramer
• Dinette Leune-Wijnen
• Ad van Loon
• Jan Peeters
• Lieja Stalpers-Kierkels
• Huib Uil
• Frans Westra
• Jan Weyts
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor Dr. Willem van Ham (oud-gemeentearchivaris
van Bergen op Zoom). Aan hem danken we vele gegevens en inzichten over de vesting Bergen op
Zoom. Zijn omvangrijke en indrukwekkende bijdragen aan de geschiedschrijving van deze stad
zijn van grote waarde. Hij was bij het voorbereiden van mijn lezing zeer behulpzaam. Veel
gegevens over de Waterschans die ik heb verzameld zijn ontleend aan publicaties van zijn hand
(zie de beknopte literatuurlijst achterin) en zijn de vrucht van intensieve correspondentie die hij
bereid was met mij te onderhouden.
Op 24 april 2012 verzorgde ik op verzoek van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van
Bergen op Zoom nogmaals een lezing over de geschiedenis van de Waterschans. Bij de
voorbereiding daarvan was David Ross mij zeer behulpzaam. Een verslag van deze lezing door Ad
van den Bulck verscheen in De Waterschans, jrg. 42, december 2012, p. 155-160 en jrg. 43, maart
2013, p. 14-21. De navolgende tekst werd voor het eerst op mijn website gepubliceerd in 2011 en
aangepast in april 2012.

Han Leune, juni 2018
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2. Het ontstaan van de Waterschans
Enkele achtergronden
1568
1577
1578
1579
1579
1580
1581
1581
1581

Begin Tachtigjarige Oorlog
Bergen op Zoom schaart zich op 23-8-1577 achter de prins van Oranje, kort na
Antwerpen en Tholen
Hoofdkwartier Willem van Oranje naar Antwerpen
Unie van Utrecht; opstandige gewesten vormen een gemeenschappelijke
oorlogskas
Overeenkomst (“Satisfactie”) tussen Bergen op Zoom en Zeeland; Zeeuwen
borgen de defensie
Philips II spreekt banvloek uit over Willem van Oranje
Plakkaat van Verlatinghe
Uitoefening rooms-katholieke eredienst in Antwerpen verboden
Mislukte Spaanse aanslag op Bergen op Zoom

Achtergrond bouw Waterschans voorts:
•
•
•
•
•

•

De stad was aan havenzijde onvoldoende beschermd; het havenkanaal was vanaf 1573-1574
enigszins versterkt met “wachthuizen”; in 1577 bevond zich bij het havenhoofd een Spaans
fort.
De haven was (en is nog steeds) cruciaal voor de toegang tot de stad in economisch opzicht; de
“sleutel tot de stad”.
Er dreigde een nieuwe aanslag op Bergen op Zoom; de Spanjaarden zouden na 1581 zeker
terugkomen.
Een betere verdediging van Bergen op Zoom was in het belang van Holland en Zeeland en
daarmee van de gehele Republiek der Verenigde Nederlanden (in wording). Bergen op Zoom
was een belangrijk bestanddeel van het Zuidfrontier van de Republiek.
Een betere verdediging van de toegang van de haven was onderdeel van het Staatse streven
naar terugdringing van Spaanse invloed in de streek tussen Antwerpen en Bergen op Zoom.
Bergen was van belang voor het behoud van de Staatse greep op Antwerpen (bolwerk van de
Opstand en toen de grootste wereldhaven).
De bouw van de Waterschans lag in het verlengde van Staatse greep op de Schelde; vóór aug.
1585 in het belang van Antwerpen en daarna in dat van de havens in de Noordelijke
Nederlanden, vooral van Amsterdam en Middelburg. Controle over de Schelde lag aan de basis
van de Gouden Eeuw in de Republiek.
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3. De bouw van het fort
•
•

•

•
•

De bouw van de Waterschans was onderdeel van een algehele versterking van de stad vanaf
1579, waarbij toen vooral de vestingbouwers Leon de Future en Germain le Febvre betrokken
waren.
Blijkens zijn correspondentie bemoeide Willem van Oranje zich intensief met de verdediging,
incl. de fortificatie van Bergen op Zoom; zo verzocht hij op 11-7-1579 vanuit Antwerpen de
magistraat van Bergen op Zoom om de compagnie van de gouverneur van die stad (Frederik
de Perenot, heer van Champagny, die werd verdacht van een Spaans gezinde sympathie en
inderdaad de zijde van Farnese (Parma) zou kiezen) in te nemen met het oog op een dreigende
Spaanse belegering (www.historici.nl, correspondentie van Willem van Oranje, brief nr.
11207).
In 1581 maakte hij zich grote zorgen over spanningen tussen de markies van Bergen op Zoom
en aanhangers van de gereformeerde religie; hij verzocht de magistraat van Antwerpen en de
Staten van Brabant om te bemiddelen (www.historici.nl, correspondentie van Willem van
Oranje, brieven nrs. 8478 en 8480).
Op 4-1-1582 verzocht hij de Raad van State om de hand te houden aan het accoord tussen de
Staten van Brabant en Bergen op Zoom betreffende de fortificaties aldaar (www.historici.nl,
correspondentie van Willem van Oranje, brief nr. 7063).
Willem van Oranje werd in september 1582 voor de tijd van de oorlog markies van Bergen op
Zoom (inhuldiging op 17-11-1582, voorbereid door zijn hofmeester Arend van Dorp, toen
gouverneur van Zierikzee) (www.historici.nl, correspondentie van Willem van Oranje, brief
nr. 8998).

Prins Willem van Oranje

5

•

Op 7-1-1584 kreeg de toen beroemde vestingbouwer Abraham Andriessen (tezamen met ene
Jan Schijn) een instructie om zich onmiddellijk naar Bergen op Zoom te begeven om een plan
te maken voor een herbouw van “het fort opt hooft” (ook omschreven als het “oude fort”), zo
groot, dat er ruimte zou zijn voor de huisvesting van 300 tot 400 soldaten. Hij diende dit plan
ter goedkeuring voor te leggen aan Willem van Oranje. Daarmee werd het startschot voor de
bouw van de Waterschans gelost. De aangegeven locatie zal identiek zijn geweest met het
“Largo Forte”, dat reeds voorkomt op een tekening van een Italiaanse ingenieur van vóór 1577
en in 1582 is vermeld als “het Grote Fort aan de Waterkant”.

Opdracht tot het maken van een bouwplan voor de Waterschans.
(Koninklijk Huisarchief, A 11/XIV D/5; website Historici.nl, correspondentie van Willem van
Oranje, fragment uit brief nr. 4570).
•

Willem van Oranje kan worden beschouwd als de geestelijk vader van de Waterschans; hij
speelde een hoofdrol bij de totstandkoming.
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•

Op 3-3-1584 besloten gedeputeerden van Holland, Zeeland en Brabant (in Delft bijeen wegens
een bijeenkomst van de Staten-Generaal) met instemming van prins Willem van Oranje tot de
bouw van de Waterschans als onderdeel van een serie afspraken over de defensie van Bergen
op Zoom. Uit de tekst van het besluit valt op te maken dat Abraham Andriessen een plan voor
de bouw had opgesteld, conform zijn instructie van 7-1-1584.

Het Prinsenhof te Delft, waar tot de bouw van de Waterschans werd besloten.
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Nationaal Archief, Staten van Holland, toegang 3.01.04.01, inv. 19, p. 147-148.
De cruciale passage in het accoord over de bouw van de Waterschans nog eens apart vermeld:

•
•
•
•

•
•
•

Geschat werd dat met de (her)bouw een bedrag van fl. 20.000 zou zijn gemoeid, voor de helft
op te brengen door de Staten van Brabant en voor de andere helft door de gewesten Holland en
Zeeland tezamen.
Tijdens de bouwperiode was Bergen op Zoom armlastig; door verwoesting van het omliggende
platteland was een functioneren als streekcentrum vrijwel niet meer mogelijk.
Abraham Andriessen was een gerenommeerd vestingbouwer. Hij is de architect van o.m. het
fort Lillo en van de vesting Willemstad. Na de Val van Antwerpen keerde hij terug in Spaanse
dienst.
Ingenieur Johan van Rijswijck (“generaal van de fortificatiën” van de Republiek en een van de
meest ervaren militaire ingenieurs in die tijd) regisseerde in 1586 de vervolmaking van het fort.
Mogelijk was toen ook Pieter Timmermans erbij betrokken; hij bouwde ravelijnen in Bergen
op Zoom in de jaren 1587-1588. In 1585 was hij als ingenieur betrokken bij een uiteindelijk
mislukte poging om de “Brug van Farnese” op te blazen die de Spanjaarden in de Schelde
hadden gebouwd om bevoorrading van de belegerde stad Antwerpen vanuit het noorden via
deze rivier te beletten.
De schans lag op een schor van de polder Zuidland die in 1570 (Allerheiligenvloed) was
ondergelopen en niet was herbedijkt; omringd door water, dus goed verdedigbaar (NB: het
Zuidland werd pas in 1860 gedeeltelijk herbedijkt; toen ontstond de Geertruidapolder).
Het was een groot fort: 240 bij 270 meter (omringende gracht inbegrepen).
Oorspronkelijk geconstrueerd als een (toen gebruikelijke) vesting met vier bolwerken (punten);
het zuidelijke, vijfde bolwerk is later aangelegd. Dit bolwerk ontbreekt op schetstekeningen uit
1586 en 1588. Vermoedelijk ontstond de vijfhoekige vorm tussen 1588 en 1596. Zeker is dat
het fort in deze vorm bestond in 1622.
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•

•
•

•
•
•

•
•

Tijdens de bouw was er veel muiterij van soldaten in de stad wegens slechte betaling [Bergen
op Zoom telde in 1587 1800 burgerhuizen waarvan er naar schatting van de Engelse kapitein
Walter Morgan Wolff 450 door soldaten waren beschadigd]. Muiterij was er ook al eerder. Op
18-11-1583 deed Willem van Oranje een dringende oproep aan de soldaten te Bergen op Zoom
om de muiterij te staken en de orde te herstellen (www.historici.nl, correspondentie van Willem
van Oranje, brief nr. 8894).
In 1584 werd vrijwel gelijktijdig met de (her)bouw van het Zuidfort aan de Zuidhavendijk een
strook van het Zuidland opnieuw bedijkt; zo ontstond (in 1585) het Stadspoldertje.
De haventoegang werd ook aan de noordzijde beveiligd door de gelijktijdige bouw van de
Noordschans (het Noordfort); de Noordpolder (bedijkt in de 13de eeuw) was na 1570 (anders
dan de Zuidpolder) herbedijkt, maar werd medio 1584 ter bescherming van het Noordfort onder
water gezet (onder hevig verzet van de ingelanden die kort daarvoor de herbedijking hadden
bekostigd).
Het Noordfort werd gebouwd op de “Vanckput”, ooit een locatie voor de zoutwinning.
De Noordpolder werd pas in 1786 gedeeltelijk herbedijkt; toen ontstond de naam
Theodoruspolder, waar de Theodorushaven naar genoemd is.
De bouw van de beide forten was voor Bergen op Zoom een groot risico: de forten konden in
vijandige handen komen en dan de stad in een wurggreep brengen; Johan van Rijswijck schreef
op 10-11-1586 over de Waterschans (vertaald uit het Frans): “Dit is een zeer belangrijke plek,
want als de vijand hier bezit van neemt is de haven afgesloten”. Geen fictief risico; zie bijv.
wat er gebeurde met Antwerpen na aug. 1585 toen de forten Lillo en Liefkenshoek in Staatse
handen bleven.
In 1585 waren er in de Waterschans reeds militairen gelegerd, op 1-1-1585 75 koppen (w.o.
een kapitein, een luitenant, een vaandrig, een sergeant, twee korporaals, twee onderofficieren,
een trommelslager en een schrijver), drie maanden later uitgebreid tot 100 manschappen.
In juni 1585 beklaagde de gouverneur van Bergen op Zoom zich over de nood in de stad. Er
was nog maar voor een maand voedsel, het ontbrak aan ammunitie en bekwaam geschut; er
dreigde muiterij wegens achterstallige betaling. De fortificatie vorderde zo onvoldoende.

Uit de notulen van de Staten van Zeeland, 29-6-1585, gedrukte versie, p. 389.
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•

In aug. 1585 (vlak voor de Val van Antwerpen) verzocht de gouverneur van Bergen op Zoom
om geld “ter fortificaetie van het nyeuwe fort”, waarmee het Zuidfort moet zijn bedoeld.

Uit de notulen van de Staten van Zeeland, 9-8-1585, gedrukte versie, p. 395.
•

In november 1585 was de geldnood nog niet over, getuige de volgende passage in de notulen
van de Staten van Zeeland van 27 november 1585 (gedrukte versie p. 411):

•

Bergen op Zoom behoorde blijkens deze passage tot de sterke voorposten (“voorbaille”) in de
defensie van Zeeland.
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•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Het fort is aanvankelijk soms omschreven als het fort Valckenburg, naar de eerste
bevelvoerende kapitein, Hans van Vackenburgh.
Na de Val van Antwerpen (aug. 1585) waren er grote zorgen over een nieuwe Spaanse aanval
op Bergen op Zoom en omgeving.
Uit angst voor zo’n aanval verlieten vele burgers de stad. Het omringende platteland raakte
grotendeels ontvolkt. Deze exodus was al in 1583 op gang gekomen (R.J. van den Bergh, Het
verlaten Westbrabantse platteland (1583-1593), in: Jaarboek De Ghulden Roos, jrg. 55, 1995,
p. 17-43).
Kort na de Val van Antwerpen kreeg de ritmeester Elias de Lion opdracht van de Raad van
State om toezicht te houden op de fortificaties te Bergen op Zoom.
Eind 1586 plan van Johan van Rijswijck om de vesting Bergen op Zoom (verder) te versterken;
de forten aan het havenhoofd (het Zuid- en het Noordfort) dienden zo sterk te worden dat ze
zelfs behouden konden worden indien de stad zou zijn veroverd.
Vanaf mei 1586 was er Engelse bemoeienis met de fortificatie van Bergen op Zoom, ook met
de forten aan de havenmond. Er is correspondentie met Engelse autoriteiten te Londen over de
defensie van Bergen op Zoom, waarvan toen (tot 30-6-1587) de Engelsman Peregrin de Barty,
heer van Willoughby gouverneur was.
In 1587 was er extra aandacht voor de verdediging van Bergen op Zoom na de Spaanse
verovering van Sluis (dat in 1604 door het Staatse leger werd heroverd) en na spoedberaad op
het kasteel Rammekens (bij Vlissingen) tussen afgevaardigden van de Staten-Generaal en prins
Maurits.
Bergen op Zoom werd bedreigd door de verovering van het kasteel van Wouw door Farnese
(Parma) op 16-3-1587.
De Staten-Generaal verzochten op 20-3-1587 de magistraat van Tholen om gedurende enkele
dagen de Nederlandse en de Schotse soldaten “op ’t Norder ende nieuwe fort voir Bergen” te
provianderen.
In de periode 1587-1588 werden op de wallen van de Waterschans palissaden (puntige palen)
geplaatst.
In 1588 belegerden Spaanse troepen opnieuw Bergen op Zoom; zij trachtten vergeefs om de
Waterschans in hun bezit te krijgen. De stad werd ontzet op 13-11-1588 na een springvloed op
1-10-1588 (J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4, Franeker,
2000, p. 112).
In 1592 kwam de buitenwal (ook omschreven als de enveloppe en als de contrescarp) van het
Zuidfort gereed. Er werd toen een buitengracht aangelegd, verbonden met de in 1587 gegraven
Nieuwe Haven ten zuiden van het Stadspoldertje. Deze haven liep parallel aan het havenkanaal
(de Oude Haven).
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Het havenhoofd in de 17de eeuw, verm. ca. 1634. Ten zuiden van het havenkanaal (“Oude
Haven”) is de “Nieuwe Haven” aangelegd (nu Calandweg). Aan de zuid- en de oostzijde van de
Waterschans ligt een buitengracht, toegevoegd in 1591-1592.
(Gemeente Bergen op Zoom, afd. ECE, febr. 2011, p. 6).
•

In 1596 gaf prins Maurits opdracht om het Zuidfort verder te versterken, als reactie op een
nieuwe poging (in 1594) van de Spanjaarden om de stad te heroveren en voorts naar aanleiding
van de Spaanse herovering van Hulst (op 18-8-1596). Er zouden 1000 tot 1200 arbeiders voor
aan het werk zijn gezet.

Maurits van Nassau, 1567-1625.
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4. Ontwikkelingen in de 17de en 18de eeuw
•

•

In de 17de eeuw eerst bemoeienis van de vestingbouwkundig ingenieurs David van Orliens (in
de periode 1605-1626) en Jacob Vleugels (in de periode 1628-1650). Van Orliens regelde de
aanbesteding van een aanpassing van de buitenwal van het fort in 1623. Vermoedelijk zijn toen
ook twee halve manen aangelegd, dienende tot dekking van twee van de vijf bolwerken (zie
hiervoor de afbeeldingen van de Waterschans uit ca. 1635-1640 en 1652). In 1628 was ook
Philip Vlaminck als vestingbouwer in Bergen op Zoom actief.
Eind 17de eeuw werd op instigatie van Menno van Coehoorn de contrescarp verzwaard;
daardoor verdween de buitengracht. Mogelijk werd de buitengracht overbodig na de hoge vloed
van 26-1-1682. Aan de binnenzijde van de contrescarp werd een bedekte weg aangelegd met
aan de zuidooostzijde een wapenplaats die rond 1750 tot batterij is omgebouwd.

Menno van Coehoorn
•
•

Er volgden diverse kleinere aanpassingen in de 18de eeuw, zoals in de jaren 1741-1742 en 17791780; het grondpatroon bleef intact.
De inrichting van het fort onderging regelmatig wél grote veranderingen (zie de afbeeldingen
verderop). Tussen 1754 en 1810 verdwenen bijna alle soldatenbarakken. Alleen de
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•

•

noordwestelijke barak bestond in 1810 nog, aangeduid als een “corps de garde”. De
majoorswoning was er toen ook nog, evenals een kruitmagazijn.
Waarschijnlijk waren de Fransen in 1811 van plan om een toegang tot het fort te maken vanuit
het stadspoldertje (dus aan de oostzijde). Vermoedelijk is dit plan niet geëffectueerd, maar is
wel een begin met de uitvoering gemaakt omdat op kaarten uit 1814 en 1835 te zien valt dat op
de beoogde nieuwe toegangsplaats een coupure in de wal is aangebracht. Op kaarten van latere
datum ontbreekt deze opening.
Over de wijze waarop de Waterschans betrokken was bij de Franse aanval op Bergen op Zoom
in de periode juli - september 1747 zijn in de archivalia geen bijzonderheden aangetroffen.
Vermoedelijk zagen de Fransen pas kans om de Waterschans in handen te krijgen nadat zij via
de landzijde Bergen op Zoom op de knieën kregen.
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5. Ontwikkelingen in de 19de en 20ste eeuw
•

•
•
•

De Waterschans (toen bezet door Franse troepen) speelde als fort een belangrijke rol toen
Bergen op Zoom op 8 maart 1814 (vergeefs) werd belegerd door Engelse troepen (J.E.
van Gorkum, De bestorming der vesting Bergen op Zoom op den 8sten maart 1814,
Leiden, 1862).
De vesting Bergen op Zoom werd bij Koninklijk Besluit in 1867 opgeheven.
De ontmanteling van de vestingwerken werd in november 1886 voltooid.
De Waterschans kwam in 1873 in handen van oestertelers. Daaraan kwam in 1906 een
einde wegens besmetting van het water in de bassins door de nabijgelegen industrie.
Nadat voorzieningen waren getroffen om het water in te filteren werden de bassins
gebruikt voor het kweken van kreeften.

De Waterschans ca. 1890.
(Gemeente Bergen op Zoom, Afd. ECE, Cultuurhistorische en archeologische inventarisatie van
de Waterschans in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, 2011, p. 11; zie ook Beeldbank
Markiezenhof, RLUA 048 en RLUA 212).
•

De oostelijke gracht werd gedempt tussen 1929 en 1943.
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•
•
•

Na 1945 kwam de Waterschans in gebruik als terrein voor de oliehandel (westelijke helft) en
als terrein voor een wegenbouwer (oostelijke helft).
In de westelijke gracht bestonden in 1953 nog kweekbakken voor kreeften.
De Waterschans was in 2011 onderdeel van het Nedalco-complex en merendeels eigendom van
de gemeente Bergen op Zoom.
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6. Natuurgeweld
Regelmatig waren aanpassingen en reparaties nodig, veroorzaakt door stormen en hoge vloeden.
Zeer waarschijnlijk werd het fort in de 17de eeuw (net zoals de nabije forten Hoogerwerf, Lillo en
Liefkenshoek) getroffen door natuurgeweld in: 1623, 1627 (!), 1630, 1631, 1633 (!), 1634, 1635,
1643, 1648, 1651 (!), 1653 (!), 1658, 1660, 1665, 1671 en 1682 (!).
Wat de details betreft is bekend dat op 17 juni 1623 een extra-ordinaire [buitengewone] storm en
een hoge vloed ernstige schade veroorzaakten aan de buitenwal van de Waterschans
(Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 19, akte nr. 50, 23-6-1623). Buisman (p. 394)
maakt melding van grote schade aan de schansen van Bergen op Zoom op 7-12-1627 en vermeldt
de hoogste waterstand aldaar sinds 1570 (de Allerheiligenvloed).
In 1953 veroorzaakte de ramp in de nacht van 31 januari op 1 februari schade aan het kantoor van
de ijzergieterij “De Holland” die vanaf 1948 op de gedempte oostelijke gracht van de Waterschans
was gevestigd; enkele directieleden moesten uit het kantoorgebouw worden bevrijd.

Schade aan het kantoor van “De Holland” in 1953.
(foto uit de Beeldbank van het Markiezenhof).
In 1956 werden er aan de noordzijde van de schans nieuwe vloeddeuren geplaatst die anno 2011
nog zichtbaar zijn.
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7. Zeeuwse invloed
•
•
•
•

•
•

Zeeland had belang bij de defensie van Bergen op Zoom (“een bolwerck voor die van
Zeelandt”; Staten van Zeeland, 17-7-1579).
Vooral in de 16de en 17de eeuw had het bestuur van Zeeland veel invloed op de
garnizoenssamenstelling van Bergen op Zoom.
Het Zeeuwse garnizoen had impact op het sociale en culturele leven in de stad (zie het
proefschrift van Charles de Mooij); dit garnizoen droeg bij aan de protestantisering van de stad
en het stimuleren van anti-papisme.
Zeeland verdedigde Bergen op Zoom ook via de Schelde, onder meer door het posteren van
“wachtschepen” nabij de havenmond; deze zijn bijv. afgebeeld ter hoogte van Woensdrecht op
een kaart van Hendrik de Putter die in 1627 is vervaardigd (Zeeuws Archief, Zelandia Ilustrata,
ZI-I-1104).
Zeeland fungeerde als intermediair tussen Bergen op Zoom en de Generaliteit (Staten-Generaal
en Raad van State); de financiering van fortificaties en van het garnizoen verliep vooral
aanvankelijk vaak via Middelburg.
In de periode 1579-1590 was er regelmatig strijd over de verdeling van de kosten voor de
verdediging incl. de fortificatie van Bergen op Zoom tussen Holland, Brabant en Zeeland.

Uit de notulen van de Staten van Zeeland, 19-1-1582, gedrukte versie p. 571.
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Uit de notulen van de Staten van Zeeland, 7-3-1582, gedrukte versie, p. 584.
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Uit de notulen van de Staten van Zeeland, 7-3-1582, gedrukte versie, p. 585.
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Uit de notulen van de Staten van Zeeland, 8-5-1582, gedrukte versie, p. 611.
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•

In 1583 besloten de Staten van Zeeland om een aparte belasting op de huizen in de Zeeuwse
steden te heffen om voor de fortificatie van Bergen op Zoom fl. 10.000 beschikbaar te krijgen:

Uit de notulen van de Staten van Zeeland, 6-12-1583, gedrukte versie p. 266.

De abdij te Middelburg waar de Staten van Zeeland vergaderden.
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•
•

Op 17-4-1584 en 10-5-1584 verzochten de Gecommitteerde Raden van Zeeland prins Willem
van Oranje om maatregelen te treffen voor een versterking van Bergen op Zoom
(www.historici.nl, correspondentie van Willem van Oranje, brieven nrs. 649 en 957).
Aanvankelijk werd voor de financiering van de defensie van Bergen op Zoom ook een beroep
gedaan op de Staten van Brabant. Willem van Oranje moest enkele malen bemiddelen, zoals in
januari 1584 toen voor de soldijlasten van het garnizoen van Bergen op Zoom over een periode
van vier maanden wederom een bedrag moest worden betaald van fl. 114.000 en namens
Brabant werd kenbaar gemaakt dat het moeilijk was daarvan wederom de helft te bekostigen
(NB: het was vooral voor Antwerpen een zware opgave om aan de financiering bij te dragen;
er was veel geld gemoeid met de defensie van die stad in het zicht van een te verwachten
Spaanse belegering).

Uit de notulen van de Staten van Zeeland, 7-1-1584, gedrukte versie, p.10.
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8. De Waterschans en de verdediging van de zuidwestelijke delta
De Waterschans stond in relatie tot de linie van de Eendracht (die werd aangelegd in de jaren 15831596) en de linie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen (aangelegd in de jaren 1628-1629):

Bergen op Zoom en omgeving, door Nicolaes Visscher, 1628
(Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 105).
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De linie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen, 1628 (Van Schoten).
(Nationaal Archief, Kaarten Hingman, inv. 3675; UvT, Brabantcollectie, B 46.2 1627-5).
De uiteinden van de linie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen werden enerzijds gevormd door
de Waterschans en anderzijds door het fort Henricus. Door de linie kon een aanval via land vanuit
het oosten op het gewest Zeeland worden gepareerd.
Fort Pinssen had in 1628 vooral het karakter van een kamp voor de troepen die in Bergen op
Zoom werden gelegerd om de aanleg van de linie mogelijk te maken.

De vesting Steenbergen, ca. 1748.
(Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 133).
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De linies van de Eendracht en van Bergen op Zoom naar Steenbergen, 1629.
(Van Ham, Merck toch hoe sterck, p. 110).
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De Waterschans maakte ook onderdeel uit van de Staatse fortenlinie tussen Antwerpen en Bergen
op Zoom:

Het fortenlandschap tussen Antwerpen en Bergen op Zoom, Janssonius, 1635.
(Beeldbank Markiezenhof, KG 45 C, fragment).

In 1635 waren de volgende forten tussen Antwerpen en Bergen op Zoom in Staatse handen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kruisschans.
Sint Jacob (bij de Couwenstijnsedijk); dit fort kwam op 30-4-1636 weer in Spaans bezit.
Oud-Lillo.
Lillo.
Blauwgaren.
Frederik Hendrik.
Sint Martijn op Hoogerwerf.
Liefkenshoek.

De forten het Luys en het Stoofgat (Sint Ambrosius) hielden in 1633 als gevolg van natuurgeweld
op te bestaan.
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De Waterschans behoorde samen met de forten Lillo en Liefkenshoek tot de sterke Staatse
vestingen in de verbinding tussen Antwerpen en Bergen op Zoom.

De forten Lillo en Liefkenshoek (en de steunforten Kruisschans en Frederik Hendrik) medio 18de
eeuw.
(Universiteit Leiden, Coll. Bodel Nijenhuis, P 78 N 78).
Voor de geschiedenis van deze forten wordt verwezen naar de volgende serie boeken (zie voor de
inhoud daarvan: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek):
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Ik attendeer voorts op mijn boek over het fort Sint Martijn op Hoogerwerf (zie voor de inhoud
daarvan: http://www.hanleune.nl/fort-sint-martijn-op-hoogerwerf).
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Voorts attendeer ik op mijn studie over de geschiedenis van het fort Henricus te Steenbergen. Dit
fort vormde de noordelijke uiteinde van de waterlinie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. De
webversie van dit boek is als volgt:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/209-het-fort-henricus-te-steenbergen
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9. Hoe zag de Waterschans er uit?
•
•

•

De oudst bekende, schetsmatige afbeelding van de Waterschans stamt uit 1586 en is
vervaardigd door Johan van Rijswijck als onderdeel van een meeromvattende tekening van de
vesting Bergen op Zoom.
De Engelse kapitein Walter Morgan Woolphe vervaardigde op 15-11-1588 (dus kort na de
Spaanse belegering) een vergelijkbare schetskaart van de vesting Bergen op Zoom waarop de
forten aan het havenhoofd zijn afgebeeld (op een eerdere schetskaart van Bergen van hem uit
1587 valt het havenhoofd buiten beeld).
Deze kaarten bevinden zich in de British Library te Londen (getraceerd door Dr. Frans Westra
en gepubliceerd in De Waterschans, jrg. 2002, nr. 2, p. 90-94 en jrg. 2004, nr. 1, p. 37-39).

Bergen op Zoom door Johan van Rijswijck, 1586.
(The British Library, Galba CX, fol. 213).
De kwaliteit van de beschikbare foto van de afbeelding van Morgan uit 1588 is onvoldoende om
deze hier weer te geven; ook op die afbeelding is de Waterschans geschetst als een vierkantige
vesting (NB: het Noordfort wordt wel als vijfkantig geschetst).
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In 1622 werd Bergen op Zoom belegerd door een Spaanse troepenmacht onder leiding van
Ambrosius Spinola. Naar aanleiding daarvan werd in dat jaar de volgende kaart gemaakt:

De belegering van Bergen op Zoom in 1622, afgebeeld door Claes Janszoon Visscher.
(Beeldbank Markiezenhof, KG 80 AA).
Aan David van Orliens (die tijdens het beleg in de stad verbleef) is een vergelijkbare kaart
toegeschreven (Beeldbank Markiezenhof, KM 196); zie ook de afbeelding van de belegering door
Nicolaes Geelkercken op blz. 58 en de kaart in de collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 148.
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Het Zuid- en het Noordfort in 1622; fragment uit een belegeringskaart van 1622.
(Beeldbank Markiezenhof, KG 80 AA).
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De vesting Bergen op Zoom, verm. tussen 1635 en 1640 en waarsch. getekend door Quirijn van
Lobbrecht.
(Universiteit van Tilburg, Brabantcollectie TF HS 147; ook in: Atlas Vestingen en Versterkte
Steden, in bibliotheek Nationaal Archief, nr. 187 B 1, deel 1642, p. 174-11).

Het Zuid- en het Noordfort; fragment uit de vorige afbeelding.
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Op een stadsgezicht van Bergen op Zoom naar de situatie van omstreeks 1635 zijn de beide
schansen bij de ingang van de haven als volgt afgebeeld:

(MHC, Beeldbank AG 185; kaart toegeschreven aan Pieter Hendrikszoon Schut, een bewerking
van een gravure van Samuel de Swaef; de kaart werd in 1656 door Nic. Janszn. Visscher te
Amsterdam uitgegeven).
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De meest gedetailleerde afbeelding van de Waterschans uit de 17de eeuw danken we aan de
Antwerpse schilder en tekenaar Bonaventura Peeters (Petri):

Bonaventura Peeters (1614-1652).
(gravure van Wenceslas Hollar).
Hij vervaardigde in dezelfde periode vergelijkbare afbeeldingen van de forten Lillo en
Liefkenshoek (J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, Brussel, 2006, p. 91 en 111).
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Vogelvluchttekening door Peeters van het Zuid- en Noordfort, ca. 1635-1640.
(National Bibliothek Wenen, atlas Blaeu der Oesterreichischen Nationalbibliothek Bd 17.T.62;
foto in de Beeldbank van het Markiezenhof, nr. AF 87, SHAK 037).
Linksboven zijn de restanten getekend van de stad Reimerswaal (die vanaf 1632 niet meer
bewoonbaar was) en rechtsboven het silhouet van de vestingstad Tholen.
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Het Zuidfort door Bonaventura Peeters (fragment).
Afgebeeld zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het geschut op elk van de bolwerken.
De uitkijktoren in het noordwestelijke bolwerk.
Diverse wachthuisjes (sentinelhuisjes) op de hoofdwal.
De diverse gebouwen in de vesting; de groepering maakt een dorpsachtige indruk.
Middenin de vesting (van west naar oost) twee rechthoekige stroken die lijken op
binnengrachtjes, mogelijk bedoeld als waterbassins; deze zijn ook zichtbaar op een kaart uit
1622 (Beeldbank Markiezenhof KG 80 AA).
De paradeplaats.
Het sekreet (toiletgebouw) op de westelijke courtine.
Het dammetje vanuit het havenkanaal naar de ingang.

39

Het Noordfort door Bonaventura Peeters.
Het Noordfort werd getekend kort voor deze vesting in deze vorm verdween, waarschijnijk onder
invloed van natuurgeweld. Er kwam (slechts voor korte tijd) een redoute voor in de plaats. Het fort
is omringd door het sinds 1584 kunstmatig geïnundeerde Noordland.
Afgebeeld werd een vijfhoekige schans met in elke hoek een verhoogde uitkijkpost. De buitenwal
kon worden bereikt via een dam vanuit het havenkanaal.Via een ophaalbrug over de binnengracht
(de vest) was de binnenzijde van de schans toegankelijk.
Het fort zal zijn afgebeeld toen Hans Roelof Resick er sergeant-majoor was. Hij is in die functie
o.m. vermeld in 1638 (Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 51, akte nr. 50, 8-3-1638).
Na zijn overlijden is hij omschreven als majoor “op de Kleine Schans aan het hoofd”, waarmee het
Noordfort moet zijn bedoeld (Markiezenhof, Stadssecretarie Bergen op Zoom, inv. 461-586, 30-81659). In 1623 was Hans Resick kanonnier op de Zuidschans (De Ned. Leeuw, juni 2011, p. 86).
In het notarieel archief van Bergen op Zoom is hij voor het laatst vermeld als majoor op het
Noordfort op 30-5-1643 (Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 38, akte nr. 65). In een
eerstvolgende vermelding in deze bron, te weten op 1-9-1645, is hij (louter) omschreven als
kanonnier op het bolwerk Beckaff te Bergen op Zoom (idem, inv. 40, akte nr. 86). Op grond hiervan
mag worden verondersteld dat het Noordfort ophield te bestaan (althans in de oorspronkelijke,
vijfhoekige vorm) tussen 30-5-1643 en 1-9-1645, vermoedelijk onder invloed van natuurgeweld,
mogelijk een zware storm aan het begin van 1645, waarbij het nabijgelegen fort Sint Martijn op
Hoogerwerf ernstig werd beschadigd (zie mijn boek over dit fort, p. 108 en 305). Het Noordfort
veranderde kortstondig in een redoute. In 1677 werd deze redoute overigens nog wel (mogelijk per
abuis) als het Noordfort omschreven (Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 192, akte nr.
4, 26-1-1677).
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Fragmentafbeelding van Bergen op Zoom door Johan Merck, 1647 (Markiezenhof, Catalogus
Bergen op Zoom in kaart gebracht, 1981-1982; vindplaats origineel onbekend; kaart geveild in
maart 1681).
Bij het Noordfort is door Merck aangetekend: “Redout da het Noort fort gestanden”. Het lijkt erop
dat van dit fort in 1647 nog slechts een soort wachttoren resteerde.
De kaart toont veel gelijkenis met de afbeelding van Bergen op Zoom die aan Quirijn van Lobbrecht
kan worden toegeschreven.
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Een fraaie, gedetailleerde kaart van de Waterschans is gedateerd 19-2-1652:

NA, Kaarten Hingman, inv. 3128; de maker is onbekend.
Linksonder bevindt zich de volgende toelichting (getranscribeerd door W.A. van Ham):
“De distantie tussen A ende de redoute B, soo verre hem de fortificatie langs de haeven streckt,
staet tot laste van’t Landt [de Generaliteit]. C is den haevendyck tussen het canael ende de gracht
vant fort. Aldaer is door den stormtyde ende eerste doorbraeck de cruyn van [den] dyck soo
versmalt, dat die op veele plaatsen geen voet breet is. Het houten kaywerck [de houten kade] [is]
van binnen wechgeslaegen. Een hekelwerck [is] mede wech ende [van] de steenen redoute eene [?]
vierde part van [door] ’t waeter uyt geslaegen.”
Goed zichtbaar is een doorbraak in de contrescarp, waarlangs te lezen valt: “Ray ofte teen van
conterscherp gelyck die is geweest ter tyt. Dit noch in jaarlycxe reparatie en onderhoudinge was en
nu soo veel versmalt van [door de] zee”. De contrescarp was dus als gevolg van een stormvloed
versmald. Waarschijnlijk zijn de gevolgen afgebeeld van de noordwesterstorm en een hoge vloed
van 4 en 5 maart 1651. Deze ramp richtte ook op het nabijgelegen fort Sint Martijn op Hoogerwerf
grote schade aan. Op de Waterschans drong het Oosterscheldewater ook de binnenzijde van het fort
binnen. De restanten daarvan zijn op de kaart zichtbaar in het midden vanaf de toegangspoort en
op drie van de vijf bolwerken. Waarschijnlijk kwam het water via de hoofdingang naar binnen; op
de binnenwal (escarp) zijn geen sporen van een doorbraak zichtbaar.
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Uit de kaart kan worden opgemaakt dat de bebouwing van de Waterschans zoals die door
Bonaventura Peeters is afgebeeld naar de situatie omstreeks 1635-1640 nadien grondig is
gewijzigd, waarschijnlijk eerst na stormen en hoge vloeden in 1643, 1645 en 1648 en vervolgens
in 1651. De stelling van Vermunt dat het niet aannemelijk is “dat in een periode tussen ca. 1634 en
1671, een politiek wat “rustiger” tijd in Bergen op Zoom, de hele binneninrichting van het fort
radicaal werd veranderd” miskent de impact van natuurrampen in de genoemde jaren (M. Vermunt,
Analyse van oude tekeningen van de Waterschans en reconstructie van de bebouwing die er op
stond, Gemeente Bergen op Zoom, team Cultuur en Toerisme, 2011, p. 2). Stormen en hoge
vloeden bleven in met de Waterschans vergelijkbare Scheldeforten destijds zelden zonder
ingrijpende gevolgen voor de inrichting, inclusief de bebouwing ervan. Vanaf 1652 bleef de
grondvorm van de bebouwing in grote lijnen intact.
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In de Biblioteca Nazionale Centrale te Florence bevindt zich een atlas van Nederlandse en
Belgische vestingwerken van de hand van Cornelis Elandts, zoon van de vestingbouwkundig
ingenieur en cartograaf Johan Elandts. Deze atlas is onder de titel “Theatre ou Livre des Cartes de
toutes les Frontières des Pays Bas aussi bien des Villes comme des Forts etc.” gepubliceerd in
1669. Kopieën van de (gekleurde) afbeeldingen die erin voorkomen bevinden zich in het Nationaal
Archief te Den Haag (Aanwinsten Collectie Kaarten en Tekeningen, Kaarten, 4.AANW, inv. 926)
en in het Documentatiecentrum van de Stichting Menno van Coehoorn te Utrecht. Onder
inventarisnummer 65129 is in dit Documentatiecentrum de volgende kopie-afbeelding van de
vesting Bergen op Zoom te vinden (in de originele atlas bevindt de afbeelding zich op blz. 69):

Bergen op Zoom, afgebeeld door Cornelis Elandts, 1669.
De twee afgebeelde figuren in de vestinggracht zijn zogeheten halve manen, versterkingen ter
dekking van twee bastions, niet te verwarren met ravelijnen.
Op de plaats van het Noordfort is een soort torentje getekend.
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In dezelfde atlas is Bergen op Zoom (op blz. 70) ook als volgt afgebeeld (Documentatiecentrum
Menno van Coehoorn, inv. nr. 65130):

Bergen op Zoom, afgebeeld door Cornelis Elandts, 1669.

Er volgen nu enkele schetstekeningen van de Waterschans uit de 17de eeuw.
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Zijaanzicht Waterschans in westelijke richting door Barnardus Klotz 29-6-1671.
(Bibliotheek Prov. Genootschap, Den Bosch, nr. 27 c (6); kopie door Josua de Grave, 1671).
(Rijksprentenkabinet Amsterdam, nr. A 4235).
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Zijaanzicht Waterschans in oostelijke richting door Barnardus Klotz 29-6-1671.
(Bibliotheek Prov. Genootschap, Den Bosch, nr. 27 c (5)).
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Pentekening Waterschans door Valentijn Klotz, 11-6-1671.
(Universiteit Leiden, Coll. Bodel Nijenhuis, Port 302 I N 18).
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Afbeelding Waterschans, (mog. door Josua de Grave), ongedateerd.
(Bibliotheek Prov. Genootschap, Den Bosch, nr. 27 c (4)).
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Plattegrond van Bergen op Zoom anno 1747 door Anthony Hattinga, mede gebaseerd op een
eerdere kaart van Adriaan van Dun en Cornelis van Bommel en gekopieerd door zijn vader
Willem Tiberius Hattinga in 1755.
(Beeldbank Markiezenhof, KM 198; zie voor de genoemde kaart van Van Dun en Van Bommel:
Nationaal Archief, OPVB, nr. 50).
Na de val van Bergen op Zoom op 16-9-1747 hebben de broers Anthony en David Hattinga
verscheidene kaarten gemaakt van het beleg van die stad (Nationaal Archief, Plans van Vestingen,
B 66 en coll. Hingman nr. 3131).
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De Waterschans uit de Hattinga-kaart van 1747.

51

Fragment uit een anonieme (verm. Franse) kaart van Bergen op Zoom uit 1748.
(voor een vergelijkbare afbeelding: Beeldbank Markiezenhof, KM 206).
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Vermunt heeft terecht de weergave van de Waterschans die voorkomt op een overzichtskaart van
Bergen op Zoom uit 1754, vervaardigd door kapitein F. de Nije, als uiterst betrouwbaar
gekwalificeerd (M. Vermunt, Analyse van oude tekeningen van de Waterschans en reconstructie
van de bebouwing die er op stond, Gemeente Bergen op Zoom, team Cultuur en Toerisme, 2011,
p. 1).

Fragment van een kaart van Bergen op Zoom uit 1754; BHIC, 343-125.
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Vermunt heeft de tekening van De Nije als volgt geprojecteerd op de ondergrond anno 2011:

NB: de blauwe pijlen geven de positie aan van waaruit Valentijn Klotz in 1671 en een anonieme
tekenaar (verm. Josua de Grave) uit de 18de eeuw de Waterschans schetsmatig hebben afgebeeld.
Wat de bebouwing betreft heeft Vermunt deze projectie als volgt toegelicht (M. Vermunt, Analyse
van oude tekeningen van de Waterschans en reconstructie van de bebouwing die er op stond,
Gemeente Bergen op Zoom, team Cultuur en Toerisme, 2011, p. 2 en 3):
“Op de terre stond een lange barak (2a):
44 bij 6,60 meter, totaal ruim 305 m².
In dezelfde lijn daarachter stond een tweede barak (2b):
23,45 bij 6,10 meter, totaal ruim 143 m².
Tussen de ingang van het fort en de majoorswoning stond eveneens een barak (2d):
13,30 bij 5,50 meter, totaal ruim 73 m².
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De majoorswoning bestond uit een complex van gebouwen (1):
17 bij 27 meter groot; het totale bebouwde oppervlak was 315 m².
Achter de majoorswoning stond een barak (2c):
18,25 x 5,60 meter, totaal ruim 102 m².
Het kruithuisje was zeer klein (3):
4,50 bij 5,50 meter, totaal 24,75 m².
Totale oppervlak van bebouwing op de terre: ruim 962 m²
Totaal oppervlak van de terre: 11.708 m² (1,17 ha)
(ter vergelijk: Fort de Roovere was 8.100 m²)
Dus minder dan 10% van het oppervlak van de terre van de Waterschans was [in 1754]
bebouwd!”
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Bergen op Zoom door J.B. Adan, 1785.
(Beeldbank Markiezenhof, KM 10).
NB: Het Stadspoldertje wordt ongebruikelijk aangeduid als de Zuidpolder.

De Waterschans door J.B. Adan, 1785 (fragment uit de vorige kaart).
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Bergen op Zoom ca. 1840.
(Historisch Topografische Atlas; Noord-Brabant ca. 1836-1843, Tilburg 2008, nr. 176 B,
fragment).
Aan de vorm van de Waterschans is ten opzichte van 1785 niets gewijzigd.
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10. Het leven in het fort
(NB: dit is nog nauwelijks onderzocht; hier slechts enkele fragmentarische gegevens).
•
•

Het fort had een wisselende militaire bezetting (qua omvang en herkomst).
Op 3-9-1638 bevonden zich te Bergen op Zoom (blijkens een monstering) 1648 militairen,
waarvan 218 op de Waterschans (bron: Zeeuws Archief, Staten van Zeeland, inv. 1253.2).

Waar

Achternaam
van de kapitein

In de stad
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Op het Zuidfort
Idem
Op het Noordfort
Op het fort De Roovere
Op het fort Pinsen
Op het fort Moermont
Totaal

Brochum
Os, van
Wijngen
Mets, du
Bochoven
Huntleij
Ogel
Weijt
Cuijl
Balfort
Serooskercke
Hennequijn
Hum
Leuwijston
Clerc
Aemijs
Smith
Keuls
Beijringe
Verheul

Aantal
aanwezige
koppen
53
42
37
41
136
106
112
76
76
83
124
101
40
44
115
103
72
117
67
103
1648

(NB: de namen van de kapiteins zijn vermeld zoals ze toen werden opgeschreven door de
monstercommissarissen; zie voor annotaties hierbij: www.hanleune.nl/militaire-geschiedenis).
•
•

Na de Vrede van Münster (1648) kwam de vesting Bergen op Zoom in rustiger vaarwater.
Er was op de Waterschans een vaste sergeant-majoor, benoemd door de Raad van State (als
zodanig zijn bijv. vermeld: Gillis Wetsels (op 25-6-1613 bij de doop te Bergen op Zoom van
zijn zoon Johannes); Aert Wetsels (vermeld op 23-6-1623; Markiezenhof, not. arch. Bergen
op Zoom, inv. 19, akte nr. 50); Willem Altgodt (o.m. op 10-11-1655; bron: idem, inv. 79, akte
nr. 112; hij werd door de Raad van State benoemd op 15-11-1645); Johannes Hout (o.m. op 76-1669; bron: idem, inv. 184, akte nr. 31; hij verhuurde toen zijn huis met tuin op de
Waterschans; hij was in het fort ook herbergier); Jan Sibel (op 26-3-1711 toen hij het huis De
Pauw in de Lievevrouwestraat kocht voor fl. 640; bron: idem, inv. 381, akte nr. 38) en
Theodorus Constant (zijn weduwe Margriete Schreeuwers hertrouwde (otr.) te Bergen op
Zoom op 27-2-1686 met Jean Fortrie, sergeant-majoor van het fort Henricus te Steenbergen).
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•

•
•
•

•
•

Het fort werd ook bewoond door enkele burgers; zo kocht bakker Jacob Ditborch uit Bergen
op 17-2-1639 voor fl. 100 een huis in het fort (op grond van “het land” d.w.z. de Generaliteit;
hij kocht dus alleen het opstal) (Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 34, akte nr.
15).
In het fort was geen kerkgebouw (zoals in fort De Roovere), maar er was wel een predikant
actief zoals Nathan Vay in 1625 (Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 8, akte nr.
109, 10-9-1625).
Voedsel bestond, zoals destijds gebruikelijk, vooral uit brood, beschuit, kaas, stokvis en haring.
Er zullen zich binnen de vesting ongetwijfeld epidemieën hebben gemanifesteerd, al is daar in
de onderzochte archivalia niets over aangetroffen. Vaststaat dat zich in de nabije omgeving van
het fort in de periode 1628-1639 pestepidemieën voordeden, zoals in Zandvliet in 1628, 1629
en 1639, in de stad Bergen op Zoom in de jaren 1634-1637, 1655-1656 en 1664-1665, in het
fort Frederik Hendrik in 1629 en in het fort Lillo in 1636 en 1637. Het is onaannemelijk dat die
“contagieuse sieckte” aan de Waterschans voorbij is gegaan.
De dorst werd gelest met licht alcoholisch bier (“ammunitiebier”).
Er waren tapperijen in het fort, w.o. de herberg “De Swane” (i.v.m. een vechtpartij vermeld op
22-12-1665; Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 181, akte nr. 400). Op 14-5-1743
verhuurde de eigenaar, Joseph Verstraaten, deze voor een periode van drie jaar en voor fl. 53
per jaar aan Pieter Huijgen (Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 524, akte nr. 929,
14-5-1743).

Bierverbruik op het Zuidfort in 1660

(Markiezenhof, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 176, akte nr. 15, 1-4-1660).
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11. De toekomst van de Waterschans

De Waterschans vanuit de lucht, vóór de bebouwing van het Noordland.
(Beeldbank Markiezenhof, I0098).
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Nog twee luchtfoto’s (2011):
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De oude situatie geprojecteerd in het beeld van nu (foto uit 2005):

Compositie door Ad van Loon.
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Toestand van de Waterschans anno 2011
(NB: goed onderzocht en beschreven door gemeentelijk archeoloog Marco Vermunt).
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De schans is herkenbaar in het landschap aanwezig.
De noord-westelijke bastionpunt is het minst aangetaste deel van de vesting.
De zuidelijke bastionpunten zijn als lichte terreinverheffingen nog zichtbaar.
Een deel van de gracht aan de zuid- en zuid-oostzijde is er nog.
Idem: het muurwerk van de noord-westelijke bastionpunt over een lengte van 75 meter; de
baksteen daarvan is merendeels 18de eeuws.
Idem: de doorgang vanuit het fort naar de haven (het havenkanaal) eind 19de, begin 20ste eeuw,
met uitsparingen voor stormvloedschotten.
De locatie van de contrescarp is intact, doch deze is ten opzichte van de oorspronkelijke situatie
verhoogd en verbreed; aan de binnenzijde ging hierdoor 19 meter van de grachtbreedte verloren
evenals de oorspronkelijke bedekte weg (NB: de huidige weg aan de binnenzijde van de
contrescarp stamt vermoedelijk uit de jaren 1741-1742; deze weg beschermde ook de Nieuwe
Haven en liep door langs de Zoom en boog zuidwaarts naar de “Redoute op het Slik”).
Het looppad langs het havenkanaal, aan de noordwestkant van het fort is er nog.
Idem: oude beschoeiïngen en meerpalen langs het havenkanaal aan de fortzijde.

Gezicht vanaf de zuidzijde van de Waterschans, 2011 (foto Han Leune).
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Een deel van de contrescarp maart 2012 (foto Han Leune)
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De oude haventoegang met de noordzijde van de Waterschans maart 2012 (foto Han Leune)
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Een restant van de gracht en van de gedekte weg maart 2012 (foto Han Leune)
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Wat nu?
•
•
•
•
•

De Waterschans is een beschermd rijksmonument “Vanwege de cultuurhistorische waarde, in
het bijzonder de geschiedenis van de Nederlandse fortificatiën”.
Het enige vestingwerk van Bergen op Zoom uit de 16de eeuw dat (althans ten dele) bewaard is
gebleven (het Ravelijn “Op den Zoom” werd gebouwd in de 17de eeuw en kwam gereed in
1702).
De Waterschans was voor de verdediging van Bergen op Zoom van grote betekenis.
Van de vestingwerken van Bergen op Zoom is niet veel meer over. Er ging reeds veel verloren.
Restauratie van het grondpatroon (herstel van de bastionpunten en van de hoofdgracht) is
technisch gezien nog mogelijk; vergelijk de restauratie van de forten De Roovere en Henricus
(bij Steenbergen); zie het goede werk van de Stichting Vrienden West Brabantse Waterlinie.

Fort de Roovere anno 2011.
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Plan Schelde Veste
•
•
•

Het is een uitstekend idee om de oude haventoegang, afgedamd in 1964 na de aanleg van de
Theodorushaven, weer open te maken.
Het getuigt van historisch besef om de vijfhoekige grondvorm te herstellen, omringd door een
gracht zoals vroeger.
Het plan staat nog ter discussie, vooal het karakter, de intensiteit en de vorm van de bebouwing
van de Waterschans. Intensieve bebouwing (zoals wordt overwogen) zou het karakter van de
schans onherstelbaar aantasten, zeker als die de vorm zou krijgen van hoogbouw.

Diverse erfgoed- en watersportorganisaties bepleiten een bij de schans passende, beperkte
bebouwing.

Gealarmeerde organisaties.
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Een denkbare invulling van het Plan Schelde Veste.
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Charme van de voorgestelde invulling betreffende de Waterschans:
•
•

•
•

Cultuur-historische en toeristisch-recreatieve waarden worden creatief gecombineerd.
Het plan getuigt van een doordachte synergie tussen het behoud van een belangrijk bestanddeel
van de eens zo machtige vesting Bergen op Zoom enerzijds en moderne waarden en belangen
op het terrein van recreatie, toerisme, educatie en wonen anderzijds; het plan is dus historisch
en modern tegelijk.
De voorgestelde invulling is desgewenst in fasen te realiseren (geen geforceerde
besluitvorming).
Er lijkt een breed maatschappelijk draagvlak voor aanwezig.

De belegering van Bergen op Zoom in 1622 (uitgave van Nicolaes van Geelkercken).
(Universiteit Leiden, Coll. Bodel Nijenhuis, P 8 N 145).
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