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Lezing 25 oktober 2020 door Piet
Lombaerde: Damme - Sluis en het
gebastioneerde systeem rond 1600 in de
Nederlanden
Vanwege corona was het aantal toehoorders beperkt tot 32 en
moest gereserveerd worden. Binnen de kortste keren was de
nieuwe Sincfalazaal vol geboekt. Als risicopatiënt heb ik mij voor de
inleiding van Prof. Em. Piet Lombaerde laten vervangen door
Thomas Hoeberigs die zich bijzonder goed van zijn taak gekweten
heeft. Bovendien heeft hij de lezing laten opnemen en staat de
video
nu
op
de
facebookpagina
van
Sincfala
(https://www.facebook.com/ museum.sincfala/ 25 oktober)
De eerste bastions werden ontworpen begin 16de eeuw, dus 100
jaar eerder dan de aanleg van de bastions van Sluis en Damme,
die uit 1604 en 1620 dateren. De oudst bewaarde tekening van een
gebastioneerde vesting is van ca. 1520 en toont hoe rond de
middeleeuwse stadsmuren van Antwerpen - toen één van de
belangrijkste steden van Europa en in volle expansie - een tweede,
veel grotere stadsomwalling ligt. Het plan wordt toegeschreven aan
Albrecht Dürer. De befaamde schilder kan best de ontwerper zijn
geweest, want hij was in 1520 op bezoek in Antwerpen en was zelf
sterk geïnteresseerd in vestingbouw. In 1527 maakte hij een
tekening die niet geïnterpreteerd moet worden als een bouwplan,
wel als een theoretisch gedachtenexperiment: hoe kan een stad
zich beter verdedigen tegen een vijand die gebruik maakt van
artillerie. [Dat was een hot item want begin 16de eeuw viel men
voor het eerst aan met kanonnen. De hoge middeleeuwse muren
waren daar niet tegen bestand want de verdediging, die achter
kantelen hoog op de muren stond, werd met enkele welgemikte
kanonschoten uitgeschakeld. n.v.d.r.] Ook de verdediging ging
kanonnen gebruiken. Ze werden opgesteld op lage halfronde
platformen voor de muur: rondelen. Ook in de rondelen werden
kanonnen opgesteld. Via schietgaten beschoten ze de vijand als
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die de gracht wou oversteken om de muren te ondergraven en met
dynamiet op te blazen zodat de muren instortten.

Bastions (rechts) zijn vijfhoekige constructies [zij hebben het
voordeel op de rondelen (links) dat de blinde vlek voor de halve
ronde bedekt wordt door de bastionpunt, zodat er nergens een
dode hoek is die de verdediging niet kan zien en waar de vijand
kan aanvallen]. De twee voorste zijden van het bastion zijn de
facen, de twee zijden tussen de facen en de walkant zijn de
teruggetrokken flanken en de vijfde zijde is de keel. Deze zijde is
open en staat in verbinding met de courtine, het stuk wal tussen
twee bastions. Het groot geschut werd van het ene bastion naar
het andere gereden en opgesteld waar de dreiging het grootst was,
want men had nooit voldoende artilleriestukken om heel de
omwalling gelijktijdig te verdedigen (vb vanaf 1555 had Antwerpen
6 km Spaande omwalling).
De eerste echte traktaten over vestingbouw werden rond 1550
geschreven in Italië. Ze verzamelden alle kennis van de
gerealiseerde vestingen, maar distilleerden daaruit vereenvoudigde
modellen zodat toekomstige bouwers daar uit konden kiezen. Zoals
altijd kwam dus de theorie na de praktijk. Zo zijn de zogezegde
‘drie systemen Vauban’ pas na de dood van de vestingbouwer van
Lodewijk XIV ontstaan. Ze werden pas door zijn navolgers
gedistilleerd uit de vele vestingen die Vauban rond eind 17de en
begin 18de eeuw in heel Frankrijk had gebouwd, waarbij hij vooral
de vesting aanpaste aan de lokale omstandigheden.
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Het oudste modelboek in de Nederlanden is van Hans van Schille
uit 1573. Het heeft prachtige gravures, maar geen tekst. De
regelmatige vorm is typisch voor de latere vestingbouw. In de
vroegere vestingen waren de vormen onregelmatig omdat de
courtines (de wal tussen 2 bastions) niet even lang waren. Hier
wijst Piet Lombaerde op een nieuwe stadswal met bastions die
voor de bestaande stadswal met rondelen wordt geplaatst.
Simon Stevin schreef in 1594 het standaardwerk: Stercktenbouw.
Hij was in de eerste plaats een wiskundige en was de eerste die
heel duidelijk stelde dat je om een vesting te kunnen tekenen de
wiskunde perfect moest beheersen. In zijn boek legde hij stap voor
stap uit hoe vanuit een zeshoek een vesting met zes bastions
moest ontworpen worden. Hij nam 1000 roeden als uitgangspunt
voor de zijden, wellicht omdat hij het decimaal stelsel, zijn
uitvinding, wou gebruiken. Simon Stevin was een groot didacticus.
Prins Maurits gaf Simon Stevin in 1600 de opdracht om te Leiden
de ‘School van mathematieke’ op te richten voor landmeters en
ingenieurs-vestingbouwers. Simon Stevin schreef en gaf les in het
Nederlands. Niet omdat hij geen Latijn kon, maar omdat hij vond
dat zijn leerlingen na hun opleiding meteen klaar moesten zijn voor
de praktijk. Hij was de eerste om een Nederlandse terminologie op
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te stellen voor de vestingbouw. Bovendien vond hij het Nederlands
geschikter dan het Latijn omdat de Nederlandse taal veel woorden
met slechts een lettergreep heeft waar andere talen veel meer
lettergrepen moeten gebruiken.

De ingenieurs uit de Nederlanden waren zo goed opgeleid dat ze
gevraagd werden voor vestingbouw in Oost Europa. Ze vervingen
de Italiaanse ingenieurs die voordien die opdrachten kregen. De
stadswallen van Gdansk in Polen zijn ontworpen door Anthonis van
Obberghen uit Mechelen in 1598. Ze waren vernieuwend want ze
hadden niet alleen een regelmatige vorm, maar ze waren ook van
aarde in plaats van steen.
Aarde was goedkoper, sneller te bouwen en te herstellen. Dat was
heel belangrijk in oorlogstijd (rond 1600 zitten we midden in de
Tachtigjarige Oorlog). Bovendien geeft aarde mee als ze
beschoten wordt door kanonkogels, terwijl muren in steen barsten.
Gdansk heeft nog de originele bastions. Dat is uitzonderlijk want
meestal zijn ze in de 17e of 18e eeuw vervangen door nieuwe. Dit
bastion heeft drie niveaus voor geschut: onderaan de voorwal,
bovenop het bastion en daarboven was er nog een extra platform,
de zgn. kat. [Ook in Damme waren 2 van de 7 bastions, nl. die
richting Sluis opgevuld en voorzien van verhogingen voor extra
zwaar geschut. Dit staat duidelijk op het zeer gekende plan van
Blaeu].
In de 17e eeuw verschijnen er overvloedig veel traktaten over
vesting-bouwkunde. De bestseller was van de hand van Freitag uit
Polen uit 1631. Hij nam Sluis als model voor een vestingstad aan
een rivier. Dus Sluis uit 1604 is niet gebouwd naar het model van
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Freitag, maar beantwoordt er wel aan omdat hij zich erop heeft
geïnspireerd voor zijn model.

Er zijn niet alleen publicaties over vestingbouw bewaard, maar ook
cursussen, zowel van studenten als van docenten. Deze bladen uit
de cursus van Frans van Schooten, die les gaf aan de School van
Leiden, tonen de regelmatige veelhoeken waaruit gekozen werd.
Eenmaal gekozen tekende men op elke hoek van de veelhoek, hier
(rechts) de vijfhoek, een bastion. Alle delen van de versterking
verhielden zich tot elkaar in een vaste hoek. Per model (vijf-, zes… twaalfhoek) werden die genoteerd in een tabel (onderaan). De
landmeter moest ter plekke de berekeningen niet meer uitvoeren,
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maar enkel de hoeken afmeten om op ware grootte het model uit te
zetten.

Bij de regelmatige veelhoeken zijn de meest voorkomende de
zeshoek en de zevenhoek. Nieuw Aardenburg (links boven) werd in
1604 versterkt door Simon Stevin. Hij legde binnen de
middeleeuwse stad een kleinere omwalling in de vorm van een
regelmatige zeshoek aan. Het Spaanse Groenlo kreeg een
zeshoekige versterking van ir. Flaemen die ook de zevenhoek van
Damme ontwierp. De zeshoekige citadel van Alexandrië in
Piemonte is nu Unesco werelderfgoed.
Zandvliet, nu in de Antwerpse haven, is net als Damme een
zevenhoek gemaakt in opdracht van Spinola met een brede
walgracht met daarin halvemanen voor de bastions en ravelijnen
tussen de halve manen. Scherpenheuvel heeft ook zeven bastions
maar die hadden enkel een religieuze betekenis als een
bescherming verdediging van Maria.
Simon Stevin had in zijn boek uit 1594 gekozen voor stompe
bastionhoeken omdat dan zo de facen een heel groot gebied
kunnen bestrijken, maar in 1604 kiest hij in Ijzendijke voor scherpe
bastionhoeken omdat dit de verdediging in de diepte verhoogt én
omdat zo vanaf het bastion het aanvallende leger niet enkel ‘en
face’ te zien en te beschieten is, maar ook in de flank.
De bastionhoeken van de Staatse vestingen zijn spitser dan die
van de Spaanse. Als we Damme en Sluis vergelijken blijkt dat uit
de raserende of strijkende defensielijn. Dat is de lijn die langs de
face loopt. In het Spaanse systeem vertrekt die dichter bij de
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nabijgelegen courtinehoek en is de bastionpunt dus stomper dan in
het Staatse systeem.

Idealiter lagen de bastions op een musketschot afstand van elkaar,
zoals uit deze tekening blijkt. Bovenaan staat 720: 720 voet was de
maximale reikwijdte van het musket. Onderaan beschieten
musketiers vanaf het linker bastion de aanvallers die de
bastionpunt van het nabijgelegen bastion bestormen. De lijn A – B
is bestendige defensielijn. Ze vertrekt van de courtinehoek (hoek
tussen courtine en teruggetrokken flank) en loopt naar de
bastionpunt het van nabijgelegen bastion.
Damme is sinds Medrano hét schoolvoorbeeld van een vesting met
7 bastions. In zijn toonaangevend boek nam Medrano Damme
samen met 2 andere steden als voorbeeld voor de zevenhoek, die
hij aanprees voor de versterking van een kleine stad. Medrano gaf
in de 2de helft van de 17de eeuw les aan de militaire school in
Brussel waar alle ingenieurs voor heel het Spaanse Koninkrijk met
al haar kolonies werden opgeleid. Die school ontstond dus pas een
halve eeuw na de school van Leiden.
Damme gold dan wel later als een schoolvoorbeeld van een
zevenhoek, maar die werd echter pas gekozen na een grondige
voorstudie en het verwerpen van een vijf- en zeshoek. (zie boek)
Uiteindelijk koos Spinola voor de zevenhoek, die uitgewerkt werd
door ir. Flaemen.
Het tekenen van een vesting op een grondplan is één zaak, ze op
ware grootte uitpalen op het terrein een andere. Als het veld
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onbebouwd was trokken de landmeters-ingenieurs vanuit één
centraal punt een cirkel met een koord. Op de omtreklijn plaatsten
ze de palen voor de regelmatige veelhoek: een vierkant met 4
hoeken van 90°, een vijfhoek met 5 hoeken van 108°, enz. Rond
een bestaande stad een omwalling aanleggen was moeilijker. Dan
werd meteen een hoek uitgezet. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van grote gradenbogen (zie afb. rechts)

Voor de zevenhoek van Damme uit te zetten werd als vertrekpunt
een redan genomen - een driehoekige constructie om de flanken te
beschermen - die in het begin van de 17e eeuw was aangebracht
op de middeleeuwse stadswallen. Dit blijkt uit een prachtig plan dat
in het boek in detail wordt beschreven. Vanuit dat punt, de eerste
hoek van de zevenhoek, vertrok parallel met de bestaande vesten
een lijn en in een hoek van 128°24’ met die eerste lijn ook een
tweede lijn. Op een afstand van 900 voet werd telkens een nieuwe
paal in de grond geslagen. En wordt weerom een hoek van 128°24’
afgemeten en een lijn van 900 voet uitgezet. Tot dat zeven hoeken
en zijden zijn afgepaald. De zijde van 900 voet lang is de
standaardmaat voor een regelmatige veelhoek uit rond 1600; een
eeuw later, in de tijd van Vauban, is dat 1200 voet.
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Als de zevenhoek is uitgezet begint men aan de bastions. Daarvoor
tekent men eerst een kapitaal: dit is de deellijn van de buitenhoek.
Dan wordt in het Spaanse systeem de zijde ingedeeld in vijf delen
(i.p.v. zes in het Staatse systeem). Op de buitenste delen wordt
een loodrechte getekend die de teruggetrokken flank van het
bastion zal worden. De drie middelste delen, die de courtine zullen
vormen, worden weerom in vijf delen opgedeeld en vanaf het
vierde vijfde wordt een defensielijn van 720 voet getekend. Het
eindpunt is de bastionpunt of saillant; vanaf dat punt tot de kruising
met de teruggetrokken flank vormt de voorzijde van het bastion: de
face. Deze defensielijn wordt ook de raserende of strijkende lijn
genoemd omdat ze langs de face loopt.

Als op elke hoek van de zevenhoek een bastion is uitgezet, wordt
de gracht gegraven [en met die aarde de wallen opgehoogd]. De
traktaten geven geen afmetingen voor de breedte van de gracht,
maar doorgaans is die even breed als de teruggetrokken flank van
het bastion.
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Nadat Flaemen in 1617 zijn mooie plan van de hoofdwal van
Damme naar Spanje had gestuurd ter goedkeuring, maakte hij het
jaar nadien nog verschillende plannen om de stad beter te
versterken in de diepte door voor de bastions voorwerken te
plaatsen. Uiteindelijk werd gekozen voor een enveloppe van
halvemanen voor de bastions, afgewisseld met ravelijnen. Deze
voorwerken zijn verbonden door een bedekte weg en voorafgegaan
door een buitengracht (zie boek Bastion zonder grenzen)
De halvemanen voor de bastions tekende men met passer en
a.h.v. tabellen. Lijn 1 is de kapitaal van bastion en halve maan, 2
zijn de facen van het bastion die de teruggetrokken flanken van de
halve maan bepalen. 3 zijn lijnen die door de hoeken van de facen
met de teruggetrokken flanken van de nabijgelegen bastions lopen.
Waar ze kruisen komt de saillant van de halve maan. De lengte van
de teruggetrokken flanken van de halvemaan konden de ingenieurs
opzoeken in de tabel met alle afmetingen van de vesting.

Tot slot verklaarde Piet Lombaerde waarom Damme in de
volksmond een zevenster wordt genoemd. Op een plan kan men
de zevenster tekenen door de punten van de halvemanen te
verbinden en telkens een halve maan over te slaan, maar dat de
zevenster in Damme in het collectieve geheugen zit heeft
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waarschijnlijk meer te maken met het beeld van Damme op
luchtfoto’s. Doordat de courtines bijna zijn verdwenen kan je ook
een zevenster tekenen door de bastionpunten te verbinden. Op die
manier werd althans het maisdoolhof ontworpen dat n.a.v. 400 jaar
zevenster Damme (1620-2020) deze zomer in Damme werd
geplant.
NB Het boek Bastions zonder grenzen. Damme – Sluis – Ijzendijke
is te koop in het bezoekerscentrum op de Markt van Damme en in
de beter boekhandel.
Caroline Terryn
Voorzitter Sint-Guthago

Lidmaatschapsbijdrage 2021
Een nieuw jaar is weer in het verschiet en we vragen onze leden
om zo vlug mogelijk hun lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2021
in orde te brengen.
Het lidgeld voor België voor gewone leden bedraagt 25,00 euro.
Voor 40,00 euro en meer ben je erelid. De bijdrage kan
overgemaakt worden op het rekeningnummer BE82 8601 0615
5768 van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago. BIC
code: SPAABE22, met als mededeling “lidgeld 2021”.
Buitenlandse leden en instellingen betalen 30,00 euro, over te
maken op hetzelfde rekeningnummer.
Wij blijven er voor zorgen dat er jaarlijks 4 nummers van Rond de
Poldertorens (met hoogstaande, kwaliteitsvolle en geïllustreerde
artikels) en 12 nummers van de Tijdingen verschijnen. Ook de
lezingen met interessante sprekers in de herfst- en winterperiode
en de geleide bezoeken en wandelingen in de lente- en
zomerperiode zullen in 2021 verder plaatsvinden, zodra de
omstandigheden dit toelaten.
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Het bestuur vraagt om administratieve redenen (drukker en de
post) om uw lidmaatschap in orde te brengen voor eind december.
We danken u voor de medewerking, het begrip en het vertrouwen
in de vereniging in deze moeilijke tijden.
Het bestuur

Onderhoudswerken aan de Kalfmolen in
Knokke voltooid
In het kader van periodieke onderhoudswerken, werd het
schilderwerk aan de Kalfmolen in de Graaf Jansdijk in Knokke
afgerond. Wieken, teerlingen, steekbanden en staak, kruiwerk en
askop steken in een nieuw jasje. Deze houten staakmolen is een
bezoekje meer dan waard want hij heeft een zeer rijke
geschiedenis en verkeert in een prachtige toestand. Drie
molenaars zorgen er beurtelings voor om deze molen in werking te
houden.
Historiek
De Caelfmolen (1760), de Calfmolen (1772), de Kalfmeulen (1838)
werd in 1928 aangekocht door de vrienden van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen met medewerking
van het gemeentebestuur van Knokke en twee verenigingen. Na de
Tweede Wereldoorlog werd de molen hersteld en zag hij er een
tijdje weer zo goed als nieuw uit. Hoewel de molen vanbinnen
volledig was uitgerust, werd hij niet in werking gezet.
Restauratie
In de jaren 1970 kraakten de horizontale wieken onder hun gewicht
en een restauratiebeurt drong zich op. In januari 1974 werd het
gemeentebestuur van Knokke-Heist eigenaar van de molen en
stelde in maart al een ontwerper voor het herstelwerk aan. In 1979
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kon de firma Cottenier uit Aalbeke de werkzaamheden uitvoeren en
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in begin 1980 voltooien. De laatste restauratie eindigde in 2015
waarbij oa. de steenbalk en de brasem werden vervangen.
Dus wanneer je in de buurt van de wijk ‘t Kalf bent, las dan zeker
een momentje in om dit prachtig stukje erfgoed in volle glorie te
bewonderen.

Uit: KH Vandaag, 24 september 2020; de nieuwsbrief van de
gemeente Knokke-Heist
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Heist, Zeedijk, Hotel de la Plage – Periode 1900-1914
Prentbriefkaart - © Museum Sincfala
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