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1. Il1leiding

Bij een belegering van een vesting spelen de oorlogshandelingen zich
afop de vesting en in de omgeving daarvan. Zowel de aanvallers als de ver
dedigers zullen zo optimaal mogelijk gebruik proberen te maken van dit
gebied. Zij brengen het terrein in een conditie die het gunstigst is voor het
optreden van de eigen troepen en die bovendien de acties van de vijand zo
veel mogelijk belemmert. Hiervoor moeten beide partijen een grote ver
scheidenheid aan werkzaamheden uitvoeren, zoals:
- het bouwen van diverse typen veldversterkingen;
- het bouwen van vestingwerken;
- het maken van verdedigings-, verbindings- en aanvalsloopgraven;
- het aanleggen van kwartieren;
- het maken van dammen, aanvalsbruggen en galerijen;
- het bouwen van bruggen;
- het transport over water en het aanleggen en onderhouden van de land-

wegen;
- het inunderen van het terrein en het graven van afwateringskanalen;
- het vrijmaken van waarnemings- en schootsvelden en het maken van

schermen en blinden;
- het mineren onder vijandelijke opstellingen;
- het verlichten van het gevechtsterrein.

De genie is het militaire onderdeel dat deze werkzaamheden uitvoert
en coördineert,

Prins Frederik Hendrik voerde in 1637 het beleg van Breda. In dit ar
tikel wordt door een "geniebril" naar dat beleg gekeken. Aan de orde ko
men achtereenvolgens een beschrijving van de vesting Breda, de verplaat
sing van het leger van de Prins naar Breda, de omsingelingswerken die dat
leger bouwde, de nadering van de vesting en de verovering daarvan.
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2. Vesting

Een vesting werd gebouwd om met betrekkelijk weinig troepen een
veel sterkere vijand te kunnen weerstaan. 1 De vesting moest volgens strin
gente regels van de veldversterkingskunst worden geconstrueerd. Die re
gels bepaalden bijvoorbeeld in belangrijke mate de vorm van de buiten
rand van de vesting. Het tracé genaamd. De vesting Breda was in 1622 2

door Prins Maurits opnieuw versterkt en bevestigd. De vorm die zij toen
had gekregen, had zij in 1637 nog. Op een kaart van destijds ziet de vesting
eruit als een rechthoekige driehoek, aan de lange zijde waarvan het kasteel
lag. 3 De driehoek bestond uit een samenstel van aarden wallen en vijftien 4

vooruitspringende open vijfhoekige werken, bastions genaamd. De om
trek van de vesting Breda was vierduizend pas,s dat is zes kilometer. (Een
geometrische pas omvat vijf Rijnlandse voet, dus 157 centimeter). Aan de
buitenzijde van de vesting liep een gracht waarin dertien kleine lage wer
ken lagen, ravelijnen genaamd. Aan de buitenzijde van de gracht waren
nog negen verdedigingswerken gesitueerd, vijf grote en vier kleine zoge
naamde hoornwerken. Omdat bovenop de wallen iepen groeiden, scheen
de stad op een afstand een groene kroon van iepen te hebben.

3. De vestingwallen

Het belangrijkste onderdeel van een vesting bestaat uit de vestingwal
len, die in tegenstelling tot het buitenland, in Nederland van aarde werden
gemaakt. De aarde hoefde niet aangevoerd te worden, maar kwam ter
plaatse uit de grond. Gelijktijdig werd een gracht gegraven die door de ho
ge grondwaterstand met water volliep en een extra hindernis voor een aan
valler was. De prijs van een aarden wal was minder dan een tiende van de
prijs van een gemetselde. Bovendien hield goed ingeklonken kleiaarde ka
nonvuur beter tegen dan metselwerk. 6

Het buitenoppervlak van de wal werd met zoden bekleed. De buiten
zijde was steil, de helling, dorsering genaamd, bedroeg meer dan 53°, dat is
133 %.7 De verdedigers van een vesting moesten een goed zicht hebben op
het terrein rondom de vesting.8 Bij het begin van de belegering van Breda
in 1637 hebben de belegerden daartoe de watermolen tussen de stad en
Ginneken en diverse huizen in brand gestoken. 9 Ook vulden ze sloten en
slechtten ze bulten in het voorterrein met hetzelfde doel. 10

Op het terrein tussen de wal en de gracht lag nog een extra walletje,
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43. Detail van de kaart van Balthasar Floris van Berckenrode (1591-1645) van het beleg van Breda in 1637. Het westen is boven
getekend. Rechts de vesting Breda, met aan de onderzijde de uittocht van de Spaanse troepen en aan de linkerzijde de aanvalsloopgraven
(approches) van de Staatse troepen op het hoornwerk bij de Ginnekenpoort. Links op de kaart is her legerkamp van Frederik Hendrik
bij Bouvigne weergegeven. Wegens de afdamming van de Mark zijn de laaggelegen gebieden onder water komen te staan.

(coiL Bodel Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek Leiden)
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een zogenaamde onderwal offausse braye. I1 Hierachter werd geschut op
gesteld om laag bestrijkend vuur over de gracht te kunnen afgeven. 12 Po
temen ofsluippoorten, dit zijn onderdoorgangen in de hoofdwal, verbon
den de ruimte achter de fausse braye met de vesting. De grachten van Breda
waren over het algemeen vijfvoet diep. Een Rijnlandse voet is 31,4 centi
meter. De breedte was op de meeste plaatsen 150 pas, maar op sommige
slechts zeventig pas. Langs de gracht groeiden dichte doornen hagen.

4. Bastions

De vijftien bastions van Breda lagen op tweehonderd à driehonderd
pas van elkaar. Op deze afstand dekten de musketten en kanonnen van het
ene bastion het andere met vuur. De wal waarachter de kanonnen op het
bastion stonden opgesteld, heette de flank. Van hieruit flankeerde het ge
schut de hoofdwal die tussen twee bastions de courtine heette. Flankeren
wil zeggen erlangs schieten. De wal van het bastion die naar de vijand was
gekeerd, heette de face 13 en gold als het zwakste deel van het bastion, om
dat ze niet door geschut verdedigd was. De face werd zoveel mogelijk ge
flankeerd vanaf de courtine. Het geschut stond daar opgesteld op de snij
punten van de denkbeeldige lijnen, te trekken door de faces en de cour
tines. 14

De verdedigers van een vesting konden vanafde flanken van de basti
ons een krachtig kruisvuur midden op de courtines uitbrengen. De aanval
lers konden hierdoor onmogelijk de courtines bereiken, maar moesten de
aanval richten op de bastions. 15 Zij richtten de aanval op een punt in de na
bijheid van de denkbeeldige lijn door het midden van het bastion. Deze lijn
wordt de kapitaal 16 genoemd. Bij het beleg van Breda in 1637 viel het le
ger van Prins Frederik Hendrik aan op de bastions bij de Ginnekenpoort,
bij de Haagpoort en bij het kasteel. 17

5. Buitenwerken

Ravelijnen en hoornwerken behoren in de vestingbouw tot de catego
rie buitenwerken. De grondmassa van de ravelijnen dekte de flanken van
de bastions tegen vijandelijk vuur. 18 Zij bestonden uit een wal die lager
was dan de hoofdwal 19 en uit een vrije ruimte. Aan de zijde van de vesting
waren zij open, opdat zij geen dekking boden aan de vijand zodra deze zo'n
werk veroverd had. 20 Het geschut op een buitenwerk had een kleiner kali
ber dan het geschut in de vesting. 21 Het zwaardere geschut kon het lichtere

137

Jaarboek De Oranjeboom 41 (1988)



immers desnoods uitschakelen en niet omgekeerd. Drie van de dertien ra
velijnen waren met bruggen, twee door middel van dammen met de wal
verbonden.

Hoornwerken hadden een tweeledig doel. Zij zorgden ervoor dat een
bepaald gebied niet door de vijand gebruikt kon worden en konden eigen
vestingtroepen bevatten, teneinde vandaar snel uitvallen te doen. Een
hoornwerk bestond, evenals een ravelijn, uit een wal met daarbinnen een
open ruimte; de vorm, de afmetingen en het doel waren evenwel anders.
Aan de buitenrand van de vijfgrote hoornwerken van de vesting Breda liep
een bedekte weg, dat wil zeggen een weg die met een wal gedekt was tegen
vijandelijk vuur. Op de kaart van de vesting hebben deze wegen de vorm
van een kroon en heetten daarom kroonwerken.22

Tussen de hoornwerken die een contrescarp,23 dat is een wal aan de
vijandelijke zijde van een gracht. Een contrescarp was erg breed, maar had
een flauwe helling. Een aanvaller die grond goed kon gebruiken om zich te
beschermen en voor de aanleg van dammen in de gracht, moest hierdoor
veel moeite doen om aan deze grond te komen. 24 Als extra hindernis waren
op de hoorn- en kroonwerken houten palen in de grond geslagen, zoge
naamde pallisaden.25

De vestingwallen, bastions, ravelijnen en hoornwerken bestonden uit
een grote massa aarde. De sterkte van een vesting behelsde enerzijds het
passieve weerstandsvermogen van die massa aarde en anderzijds de actieve
kracht van de verdedigers. Breda was in 1637 bevestigd volgens de Oud
Nederlandse 26 bevestigingswijze, dat wil zeggen dat het tracé was ge
bastionneerd met de volgende kenmerken:
1. bijna geen metselwerken;
2. lage, aarden wallen en brede natte grachten;
3. een lage voorwal offausse braye aan de voet van de hoofdwal;
4. meerdere buitenwerken als ravelijnen en hier en daar grote hoornen

kroonwerken voor de bastions.
Bij de aanval door Prins Frederik Hendrik bevond de vesting zich in

een goede staat van onderhoud.27

6. Inundatie van het voorterrein.

Voor de verdedigers in Breda was het mogelijk om grote gebieden
rondom de stad te inunderen. Dit konden zij doen met behulp van een gro
te sluis bij de Ginnekenpoort.28 Wanneer men de sluis sloot, stroomden de
Aa en de Mark buiten hun oevers en liepen de lage gebieden langs deze ri-
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vieren en die ten westen van de stad onder water. Men kon met die sluis
ook de hoogte van de waterstand in de vestinggrachten regelen. 29 Het ope
nen bij vloed van de sluizen in de dijken bij Terheijden was een andere ma
nier om te inunderen. Boven de stad kon men dus door het water op te stu
wen, beneden de stad door het vloedwater binnen te laten. Men verwacht
te dat deze inundatiën bij een aanval op de stad ernstige hindernissen voor
de aanvallers zouden opleveren, maar in 1637 was de verrassing van de
aanval zo groot, dat ze niet op tijd gesteld werden. 30

Tot zover een globale genietechnische beschrijving van de vesting
Breda. Er volgt nu een beschrijving van de geniewerkzaamheden die be
trekking hebben op het transport van het leger van Prins Frederik Hendrik
naar Breda.

7. Transport van het leger

Omdat de genie het militaire binnenvaarttransport verzorgt, wordt
dat transport omstreeks 1637 eveneens beschreven. Toendertijd ver
plaatste een leger zich in Nederland veel per schip.3! Het is dan ook niet
verwonderlijk dat Prins Frederik Hendrik, die het plan had opgevat Breda
te gaan belegeren, op 21 juli 1637 opdracht gaf aan het leger om zich in te
schepen en vanuit Rammekens onder zeil te gaan. De schepen voeren naar
Noortgeest en Bergen op Zoom, waar het leger debarkeerde. Daarvan
daan ging een deel over land richting Breda, een ander deel, vooral met het
materieel en geschut, ging verder over water op zogenaamde pleiten of
potten.32 De "bootsgesellen van het geschut", de voorlopers van de tegen
woordige pontonniers, bedienden de schuiten waarop het geschut werd
getransporteerd. Bewapende sloepen begeleidden en bewaakten zo'n ma
terieeltransport. 33

Het lossen van het geschut was, als er geen kranen waren, vaak een
probleem; dit moesten de "bootsgesellen" dan uitsluitend met mankracht
doen. Zij moesten altijd in de buurt van het geschut blijven, ook tijdens het
transport over land. Zij trokken dan zonodig mee, stuurden bij ofhielpen
een gekanteld stuk geschut overeind zetten. Ook in de batterij, waar het
geschut werd opgesteld, assisteerden zij bijvoorbeeld bij het wenden en
keren van het geschut.34

De "arbeyders en slechters van de wegen", te vergelijken met de huidi
ge pioniers, ondersteunden op een andere manier het transport over land.
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Zij vormden een militaire eenheid, onder leiding van een kapitein, voor
zien van schoppen, spaden, bijlen, pikhouwelen en al het andere dat nodig
was om geschut en wagens over de wegen te laten passeren en om de we
gen te effenen.35 De opmars naar Breda door Prins Frederik Hendrik ver
liep, mede dank zij de genieondersteuning, snel en kwam voor de beleger
den als een verrassing.

Na deze impressie van genieactiviteiten bij het transport komen de ac
tiviteiten bij de daadwerkelijke belegering in de volgende paragrafen aan
de orde.

8. De circumvallatie-linie

Het veroveren van een vesting duurde doorgaans lang. Ook bij de be
legering van Breda bereidde de Prins zich met zijn leger voor op een lang
durig verblijf in het terrein. Zij moesten daarbij eerst zorgen, dat zij het
verblijfhier in ieder geval overleefden.36 Pas toen het leger de vestiging in
het terrein eenmaal goed verzorgd had, ging het denken aan de verovering
van de vesting. De voorbereidingen voor een langdurig verblijfbestonden
uit het maken van beschermingsconstructies tegen aanvallen van buiten en
vanuit de stad en uit het aanleggen van kwartieren.

Het leger beveiligde zich tegen eventuele aanvallen van buiten de stad
door een aaneengesloten linie om de stad aan te leggenY Zo'n aaneen
gesloten linie rondom een vesting heette een circumvallatie-linie. De linie
moest volledig aaneengesloten zijn, mede om te voorkomen dat alsnog
voorraden naar de stad konden worden gebracht. Dit gebeurde bijvoor
beeld tijdens het beleg van Den Bosch in 1601 en 1603, toen deze stad via
openingen in de linie bevoorraad werd. De linie rondom Breda liep van
Terheijden 38 linksom via Gageldonk naar Princenhage, vervolgens door
het Mastbos, langs Bouvigne, de Bieberg, de Ype1aar, Heusdenhout naar
Teteringen en langs de Zwarte Dijk weer naar Terheijden.

De afstand van de linie naar de hoofdwal van de vesting was vijftien
honderd à drieduizend meter. Zij bestond in eerste instantie uit een gracht
van zeven voet diep (1 Rijnlandse voet = 1/12 Rijnlandse roede = 1/12 van
3,77 meter = 31,4 cm) en twaalfà veertien voet breed. Met de grond die uit
de gracht kwam wierpen de soldaten achter de gracht een borstwering op
van acht voet 38 hoog en aan de bovenzijde drie voet breed. Alle soldaten
van het leger werkten mee om deze veldverschansing te maken.

Vààr 1600 was het een schande voor een soldaat, indien hij ander ge
reedschap hanteerde dan zijn wapen. Prins Maurits heeft deze legercultuur
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met zijn "Instructie voor de Contrerolleur van de Wercken, Meesters In
genieurs, Commisen ende Conducteurs van de Approchen" van 31 maart
1599 doorbroken. Artikel 1 van deze instructie bepaalde, dat "het begra
ven en bewallen van de legers en de kwartieren zal gedaan worden door de
gewone krijgslieden en op de manier die verordonneerd wordt door de
veldoverste en buiten de kosten van het land. 40 Als er geen pioniers zijn,
zullen ook de loopgraven, batterijen, galerijen en andere veldversterkings
werken door de gewone krijgslieden worden aangelegd. Met dien verstan
de dat zij daarvoor een redelijk daggeld krijgen ofhet gebeurt bij openbare
aanbesteding".

Iedere soldaat die geen andere taak had, kreeg van Prins Frederik
Hendrik in 1637 dus opdracht om een stuk gracht met een lengte van één
roede, dat is 3,77 meter, te graven. Dit kwam hier erop neer, dat iedere sol
daat ongeveer 25 kubieke meter grond moest verwerken. Ondanks de be
paling, dat het "buiten de kosten van het land mocht geschieden", kregen
de soldaten tien stuivers per dag voor het graven uitbetaald.

Het grondbewerkingsgereedschap 41 dat bij het graven nodig was,
kwam uit de gereedschapsset van het leger. Deze bestond onder andere uit:
- 10.000 spaden;

2.000 houten schoppen met ijzeren beslag;
1.000 pikhouwelen;
4.000 korde wagens (kruiwagens) 42

De totale lengte van de circumvallatie-linie rondom Breda bedroeg
ongeveer vierendertig kilometer. 43 Om deze linie aan te leggen moesten de
soldaten circa 200.000 kubieke meter grond verzetten. Aangezien een
grondwerker zo'n kubieke meter per uur kon verzetten, hadden de solda
ten 25 uur nodig om het karwei te klaren. Na drie dagen was het graafwerk
voor deze linie inderdaad klaar. Anno 1988 kan een hydraulische graafma
chine honderd kubieke meter grond per uur verzetten. Om in dezelfde tijd
deze linie met graafmachines aan te leggen, zouden honderd graafmachi
nes nodig zijn geweest.

De circumvallatie-linie was een groot grondwerk, maar daar bleefhet
niet bij. De Staten in Den Haag lieten op hun kosten op een afstand van zes
à negen meter vóór de linie nog een extra gracht graven. Hieraan werkten
drie à vierduizend boeren uit Holland en arme lieden uit de Palts, Hessen
en Westerwald die hier naar toe gestuurd waren. Vaak werden destijds im
mers, naast de soldaten, burgers ingeschakeld bij zulke werkzaamheden als
voerman ofals grondwerker, ook uit de omliggende dorpen.
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Deze gracht was nog iets breder en dieper dan die eerder gegraven
was. Namelijk acht voet 44 diep en zestien voet breed. Bij de eerste gracht
werd de grond uit de gracht uitsluitend opgeworpen aan de zijde van de
vesting om als borstwering te kunnen dienen voor het erachter op te stellen
leger. Bij de tweede gracht werd de grond aan beide zijden opgeworpen.
De grond aan de buitenzijde vormde een extra hindernis voor een aanstor
mende ruiterij. Zo'n wal aan vijands zijde draagt, evenals bij een vesting, de
naam van contrescarp. Deze tweede gracht vergde een grondverzet van
maar liefst zo'n 250.000 kubieke meter grond.

9. Versterking

Met redouten, hoornwerken en halve manen werd de linie op de tac
tisch belangrijke plaatsen versterkt. Deze plaatsen lagen meestal op de ho
ge gebieden en op de mogelijke naderingswegen van de vijand. Ook wer
den langs de linie opstellingsplaatsen voor het geschut, batterijen, aange
legd. De versterkingen, die tijdens dit beleg zijn aangelegd staan getekend
op de kaart van Floris van Berkenrode, getiteld "EXPUGNATIO-FOR
TISSIMAE URBIS BREDAE AG 1637", aanwezig in de collectie Bodel
Nijenhuis van de Universiteits Bibliotheek te Leiden. 45 Op deze kaart
staan bij de circumvallatie:

41 redouten
25 halvemanen
10 hoornwerken
44 batterijen

met een grondverzet van
met een grondverzet van
met een grondverzet van
met een grondverzet van

625 m3 = 26.000 m3;

450 m3 = 11.000 m3;

1250 m3 = 13.000 m3;

750m3 = 33.000m3.

Een redout is een rechthoekig verdedigingswerk. Langs de recht
hoekszijden loopt een wal met daaromheen een sloot. Vanuit de open
ruimte binnen de redout kunnen soldaten vuur uitbrengen. Soms is een re
dout voorzien van een klein onderkomen, als bescherming tegen het weer
en tegen handgranaten. Een halve maan is een klein, in de keel open veld
werk in de vorm van een halve maan. De halve manen op de kaart van van
Berkenrode zijn van het type flèche; in plaats van een halfronde wal bestaat
het veldwerk uit twee rechte, circa twintig meter lange, aaneensluitende
stukken wal die samen een uitspringende hoek vormen. De stukken wal
zijn eigenlijk facen. Een hoornwerk is een wat ingewikkelder verdedi
gingswerk; het bestaat uit een gebastionneerd front en twee lange, door
gaans evenwijdige flanken. Een batterij is een opstellingsplaats voor ge-
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schut. De bediening van het geschut wordt beschermd door een wal met
schietgaten ofdoor schanskorven.

De circumvallatie-linie werd nog extra versterkt door de laaggelegen
terreinen vóór de linie onder water te zetten. Hiertoe werd in de Mark en in
de Aa een dam gelegd om de waterafvoer via deze rivieren te stoppen.
Daardoor leek het alsofer een zee rond de verschansingen lag. 46 De dam in
de Mark 47 kwam te liggen in de buurt van de boerderij bij Bouvigne. In
1637 diende deze boerderij tot logement van de Prins. Ongeveer op de
plaats van deze dam ligt nu een overloopsluis. De Aa werd 48 gestopt bij de
schans de Papemuts in het Mastbos, in de omgeving van het gebied waar
nu nog een moerassig laag gelegen terrein ligt. Bij Terheijden werden de
dijken van de Mark bovendien doorgestoken, waardoor bij vloed de pol
ders onder water liepen. Voor het aanleggen van deze dammen en het
doorgraven van de dijken werd tenminste vierduizend kubieke meter
grond verzet.

Het terrein rond de circumvallatie-linie werd tijdens het beleg nog
verder onbegaanbaar door zware regenval. 49 Het leger van de Prins had
hierdoor ook zelf wateroverlast. Voor de afvoer van dit water groef het
enige afwateringssloten met een totale lengte van zo'n elfkilometer. Bij een
doorstroomprofiel van 4 m2 betekent dit een grondverzet van 44.000 m3.

Onder leiding van ingenieurs en van officieren van fortificatie werden al
deze verdedigingswerken in het terrein uitgezet. Zij zijn met de officieren
pionier, -mineur, -brugmeester en -timmerman de voorlopers van de hui
dige genieofficieren. In de legenda van de kaart van Berkenrode 49 vinden
we de volgende genieofficieren 50 die bij het beleg aanwezig zouden zijn
geweest:
1 luitenant-generaal-ingenieur;
7 officieren van fortificatie;
8 gewone ingenieurs;

17 buitengewone ingenieurs;
3 officieren-pionier;
2 officieren-mineur;
2 officieren-burgemeester;
4 officieren-timmerman.

10. De kwartieren

Op zondag 26 juli 1637, nadat de circumvallatie-linie naar de mening
van Prins Frederik Hendrik voldoende was gevorderd,51 kregen de solda-
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ten toestemming hun kwartieren te maken. De Prins nam zelfzijn intrek in
de genoemde boerderij. Deze lag in de directe omgeving van het grote
kwartier bij het Mastbos. In kasteel Bouvigne legerden de gedeputeerden
van de Staten-Generaal uit Den Haag. Het leger bouwde vier grote en vijf
kleinere kwartieren. De grote kwartieren kwamen in het Mastbos, bij
Princenhage, bij de Spinola-schans te Terheijden en bij Teteringen. De
kleinere kwartieren situeerden zich bij de Bieberg, Gageldonk, Terheijden,
Heusdenhout en de Ypelaar.

De onderkomens in de kwartieren bestonden uit hutten van hout en
stro. Het materiaal dat hiervoor nodig was, moesten de plaatselijke boeren
leveren. Omdat besmettelijke ziekten zich minder snel in het open terrein
verspreidden, schreefde legerleiding voor, dat de kwartieren daar moesten
komen en niet in één van de vele dorpen die in de omgeving lagen. Boven
dien vaardigde de legerleiding strenge voorschriften uit voor de hygiëne in
de kwartieren. De soldaten waren verplicht van de officiële latrines ge
bruik te maken. De volgende regel getuigde hiervan: "dat niemand zijn
gevoegh in 't leger zal mogen doen, dan ter geordonneerde plaatsen op
verbeure van het opperste kleed' '. 52

Een kwartier had een grote oppervlakte. De afmetingen van het kwar
tier bij Princenhage waren bijvoorbeeld vierhonderd bij vijfhonderd me
ter. Dit wil dus zeggen, dat het twintig hectare groot was. Voor de kwartie
ren langs werd een retranchement,53 een wal, opgeworpen. Evenals bij de
circumvallatie-linie deden dit de gewone krijgslieden. De aanleg en het
onderhoud van de kwartieren vergde verder een grote genieinspanning
aan grondverzet en andere werkzaamheden. De arbeiders en slechters van
de wegen bijvoorbeeld hadden de opdracht de straten en de wegen in en
naar de kwartieren dagelijks te repareren. Hieraan bestond stellig grote be
hoefte, omdat deze wegen door het passeren van de paarden en wagens,
vooral bij regen, veel te lijden hadden.

11. Verbindingen tussen de kwartieren

Omdat alle kwartieren bereikbaar moesten zijn, sloeg het leger twee
bruggen over de Mark. Op de Bovenmark sloeg het een brug over een
turfschip,54 die zo breed was, dat twaalfà vijftien paarden in het front, dat is
naast elkaar, er overheen konden. De andere brug kwam bij Terheijden.
Hier bouwde men een schipbrug over de Mark. Voor deze schipbrug werd
gebruik gemaakt van de schepen en pontons, waarop het leger was aange-
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komen. Over deze schepen en pontons had een officier-brugmeester 55 het
toezicht en onder zijn leiding werd dan ook door de Maasschippers 56 de
brug gebouwd. Met de bootsgesellen van het geschut vertegenwoordig
den de Maasschippers de voorgangers van de huidige pontonniers.

Het schip van de brugrneester kwam in het midden van de brug 57 te
liggen. Hier werd ook een corps de guarde, een wachthuis, op het schip ge
bouwd. Van hieruit had de brugrneester een goed overzicht over de gang
van zaken tijdens het gebruik van de brug. Ook aan het begin en het eind
van de brug werden wachthuizen gebouwd; deze waren bemand met
schippers die de brug moesten bewaken. De schippers mochten alleen die
genen laten passeren die het wachtwoord, "woordt oft loose", kenden.
Ook tegenwoordig leveren geniesoldaten nog een brugwacht voor het on
derhoud en de verkeersregeling op een militaire brug.

Andere geniewerken die werden aangelegd voor de verbinding tussen
de eenheden, waren een linie van communicatie 58 en twee traversen. De li
nie van communicatie liep van het kwartier in Teteringen naar de plaats,
waar de aanvalsloopgraven in de richting van het kasteel begonnen. Zij
was een twee kilometer lange, door wallen gedekte weg, die op enige
plaatsen extra versterkt was met halve manen, batterijen en redouten. De
traversen waren eveneens gedekte wegen, die minder zwaar gedekt waren,
omdat zij in dit geval verder van de vesting aflagen. Zij ontleenden hun
naam aan het feit, dat hun richting dwars op die van de circumvallatie-linie
was. De totale lengte van de twee traversen samen bedroeg 2,2 kilometer.
De verbindingswerken vergden al met al een grondverzet van meer dan
24.000m3.

12. Deaanvalopdestad

Op vrijdag 31 juli 1637 59 waren de voorbereidingen voor een lang
durig verblijfdoor het leger in het terrein zeer gevorderd, dat de aanval op
de vesting daadwerkelijk kon beginnen. Al eerder is vermeld, dat een aan
val in de richting van de bastions werd uitgevoerd. Men onderscheidde bij
een aanval op een vesting enige fasen. In de eerste fase naderde men de
vesting, zoveel mogelijk gedekt, tot de gracht van een hoornwerk dat voor
een te veroveren bastion lag. Was men daar aangekomen, dan maakte men
extra veldversterkingswerken langs de gracht. In de tweede fase werden
:leze grachten overgestoken met diverse hulpmiddelen. Was men eenmaal
:laar aangekomen, dan werden ook hier eerst veldversterkingswerken
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langs de gracht aangelegd. In de volgende fase moest het hoornwerk vero
verd worden, teneinde bij de oever van de hoofdgracht van de vesting te
kunnen komen. Had men die bereikt, dan moest ook die grote waterhin
dernis worden overwonnen. En was men eindelijk over de hoofdgracht
heen en bij de hoofdwal aangekomen, dan moest deze in bres worden ge
legd, waarna via de bressen de vesting kon worden aangetast.

13. De nadering van de hoornUJerkgrachten

Het leger van Prins Frederik Hendrik naderde bij de belegering in
1637 de stad van drie kanten. Eén nadering ging naar het hoornwerk bij de
Ginnekenpoort, één naar de Haagpoort en één naar het Kasteel.

De nadering naar de Ginnekenpoort was over twee loopgraven ver
deeld. In de linkerloopgraafwerkten Engelsen in de rechter Fransen. Prins
Frederik Hendrik buitte de rivaliteit tussen dezen speciaal uit om het
werktempo te verhogen. Ook de bestaande naijver tussen Schotten en
Duitsers, tussen Groningers en Friezen aan de ene kant en Gelderlanders,
Hollanders, Zeeuwen, Stichtsen en Overijselaars aan de andere zijde, wist
de Prins meesterlijk te voeden. 60 De Prins verhoogde het werktempo bo
vendien enorm door zeer regelmatig zelfbij de werkzaamheden aanwezig
te zijn en zich dan mede bloot te stellen aan het vijandelijke musket- en ka
nonvuur. 6l Dit bleek onder andere, toen kolonel Wijnbergen die in zijn ge
zelschap was, ernstig aan het hoofd werd gewond en de Prins hieraan ter
nauwernood ontsnapte.

De hoornwerkgrachten werden genaderd door vier meter 62 brede
naderingsloopgraven, zogenaamde approchen, aan te leggen. Met de
grond die uit de loopgraven kwam, werd een 2,5 meter hoge wal opgewor
pen. Deze wal bood dekking tegen vijandelijk vuur. De approchen waren
zo breed, dat twee wagens elkaar konden passeren. De graafwerkzaamhe
den verliepen als volgt: 's nachts werden de naderingsloopgraven ver
lengd, overdag werden de inmiddels gegraven sleuven verbreed en ver
diept. Per approche groeven iedere nacht tweehonderd à driehonderd
man. 63 Zij vorderden dan driehonderd à 450 meter. Deze graafwerkzaam
heden werden met een daggeld betaald. De werklieden die dit soort graaf
werkzaamheden verrichtten, werden sappeurs genoemd.

In totaal werden aldus meer dan acht kilometer naderingsloopgraaf
aangelegd. Hiervoor werd meer dan 60.000 m3 grond verzet. De nade
ringsloopgraven versterkte men op twee manieren. De eerste manier was
het aanleggen van extra veldversterkingswerken; de tweede wijze betrof
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het plaatsen van blinden, musketkorven en schanskorven op de wal. Aan
extra verdedigingswerken werden ongeveer vijftig redouten, forten en
batterijen bij de naderingsloopgraven aangelegd. Dit vergde een grond
verzet van nog eens 40.000 m3 .

44. Transportwagens met wapens, munitie en belegeringswerktuigen. Uit L. Fronsperger,
Kriegsbuch (Frankfurt alM) 1573. Naar e.M. en J. W.M. SchuIten, Het leger ill de zeveJltiellde
eefltIJ (Bussum 1969)(Fibulareeks).

De batterijen hadden een dubbel oogmerk. Vanuit de batterijen die
ver van de vesting waren verwijderd, werden alleen onderdrukkingsvuren
afgegeven, dat wil zeggen schoten die ervoor zorgden dat de vijand zich
gedekt hield, zodat hij geen tegenvuur kon uitbrengen. Van de overige bat
terijen werd ook nog vuur afgegeven om bressen in de wallen van de
hoornwerken en in de hoofdwal van de vesting te schieten. Blinden 64 van
rijsbossen zorgden ervoor, dat het personeel in de loopgraven ongezien
zijn werkzaamheden kon verrichten. Het verschafte, zouden we nu zeg
gen, de zichtdekking. De musket- 65 en schanskorven 66 gaven extra vuur
dekking tegen de vijandelijke musketten en kanonnen. In het leger waren
rijswerkers en mandemakers ingedeeld; zij maakten deze dekkingen. Hun
werkzaamheden waren ook in de eerder genoemde "Instructie voor de
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Contrerolleur..." 67 beschreven. Zo moest "de mandemaker er op toezien,
dat de schanskorven en horden wel stijf van goed hout op behoorlijke
hoogte, grootte en dikte en wel aangeklopt werden gemaakt".

14. Overschrijden van de hoornwerkgracht

Op 27 augustus bereikten de Fransen, die dus met de Engelsen de na
dering bij de Ginnekenpoort uitvoerden, als eerste de contrescarp van de
hoornwerkgracht. Zij waren vanaf 31 juli met graven bezig, met andere
woorden inmiddels vier weken. De belegerden hadden zich gedurende die
tijd ook niet onbetuigd gelaten en hadden bij diverse uitvallen de werk
zaamheden van de belegeraars verstoord. Zij hadden regelmatig stukken
van de wallen van de naderingsloopgraven vernield en probeerden ook de
blinden en de schans- en musketkorven op de wallen met pekkransen in
brand te steken, maar in weerwil van alle tegenwerking was de contrescarp
toch bereikt. Op deze contrescarp stonden pallisaden, een hindernis van
houten palen. Bij de aankomst bij de pallisaden trokken de soldaten deze
uit de grond en stuurden ze één van hen met een paal naar Prins Frederik
Hendrik. Deze beloonde de brenger met geld voor een nieuw stel kleren.
Een dag later herhaalde zich bij de Engelsen in hun nadering precies het
zelfde.

Alvorens aan het overschrijden van de hoornwerkgracht te beginnen,
verbreedde en versterkte men de loopgraven. Langs de gracht sappeerde 68

men ook een stuk en richtte men corps de guardes in. De werkzaamheden
op de hoornwerken waren zo gevaarlijk, dat per nacht twaalfà vijftien gul
den 69 per persoon moesten worden uitgeloofd om de soldaten daar aan het
werk te krijgen. Bij deze werkzaamheden stuitte men op twee mijnkamers
die de belegerden al hadden 75 voorbereid. Tot geluk van de aanvallers zat
er nog geen kruit in, zodat de mijnen geen gevaar opleverden. In één van de
corps de guardes stelde men twee mortieren op. Een schot uit één van deze
mortieren viel als voltreffer op een batterij van de belegerden. Door het
grote aantal slachtoffers dat hierbij viel, wordt dit schot in veel van de lite
ratuur aangehaald. 71 72

Zodra de aanvallers de situatie op de oever volkomen meester waren,
begonnen ze de hoornwerkgracht te overschrijden. Hiertoe vulden ze de
1,5 meter diepe gracht met rijsbossen,73 Terwijl ze hiermee bezig waren,
beschermden ze zich tegen vijandelijk musketvuur met zware eiken blin
den. Desondanks vielen er veel doden en gewonden bij het aanleggen van
deze dammen. Teneinde de werkers toch te motiveren tot het uitvoeren van
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deze werkzaamheden, werd bijvoorbeeld in de Engelse approche door de
bevelvoerende kolonel Goringh het laatste deel van de dam aan zes man
uitbesteed voor maar liefst 1.500 gulden. Zij en nog zestien anderen zou
den echter dood of gewond worden afgevoerd. De laatste vijf meter wer
den nog eens voor tweehonderd gulden per man aan vier man uitbesteed.
Tot hun geluk overleefden zij het wel. 74 De Prins bleefoverigens evenmin
hierbij achter en loofde bij het bereiken van het hoornwerk 2.500 gulden
uit.

15. Het veroveren van het hoomwerk

Nadat de aanvallers eenmaal op het hoornwerk waren aangekomen,
moesten zij dit veroveren. Daarvoor sappeerden zij langs de hoornwerk
gracht naar beide zijden, waardoor ze een grotere uitgangspositie op het
hoornwerk verkregen.75 Ook brachten ze mineurs op het hoornwerk om
mijnen aan te leggen. In de Engelse approche leverde dit overigens nogal
wat problemen op, omdat de mineurs als de dood zo bang waren voor de
soldaten van de vijand, die vlakbij ook nog op het hoornwerk aanwezig
waren. Zij verzonnen duizend smoesjs om niet de dam over te moeten.
Eerst toen kolonel Goringh ze zelfvoorging, volgden zij naar de overkant
van de dam. Tot zijn ongeluk kreeg de kolonel op de terugweg een kogel in
zijn linkerbeen, afkomstig uit een zogenaamde slang, dit is een licht ka
non. 76 Heel plastisch staat beschreven dat de kogel hem in het lid van de
enkel raakte, alle zenuwen afschoot, het vlees afscheurde, de enkel kwetste
en het einde van het onderste groot scheenbeen afbrak.77De chirurgijnen
besloten het been afte zetten, maar de kolonel liet dit niet toe. Tot zijn geluk
overleefde hij inderdaad de wond zonder gangreen of andere ontste
kingen.

Bij de sappen op het hoornwerk bouwden de aanvallers corps de gu
ardes, waarmee zij zich beveiligden tegen aanvallen met handgranaten.
Ook brachten zij op diverse plaatsen op de sappen blinden en musketkor
ven aan. Op de open ruimte van het hoornwerk maakten ze batterijen. De
ze werden aanbesteed, bijvoorbeeld op één van de hoornwerken twee bat
terijen voor vijfduizend gulden.

De belegerden legden op de hoornwerken extra verdedigingswerken
aan in de vorm van een zogenaamde afsnijding,74 dat wil zeggen een verde
digingswal op de open ruimte in het hoornwerk. Om deze afsnijding te
veroveren moesten de aanvallers deze in bres schieten ofmet mijnen opbla
zen. In de Engelse en de Franse approche werd inderdaad voortvarend ge-
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mineerd. Toen de mijnen op een van de hoornwerken tot ontploffing wer
den gebracht, stond de windjuist in de richting van de stad, zodat de rook
en het stof een extra hindernis voor de belegerden opleverden en aan de
handelingen van de aanvallers camouflage boden. In de verwarring die na
de ontploffing en de aanval ontstond, vluchtten de verdedigers in grote
haast terug naar de stad. Omdat er slechts een smalle loopbrug naar de
hoofdwal was, verdrongen zij elkaar en vielen velen in het water en ver
dronken. Er vielen daar meer dan 150 doden, terwijl vijftig mannen ge
vangen werden genomen, waaronder twee kapiteins 79 en een vaandeldra
ger. Toen de aanvallers het hoornwerk eenmaal in hun bezit hadden, be
reidden zij zich voor om de hoofdgracht te gaan overschrijden.

16. Het overschrijden van de hoofdgracht

Zodra de aanvallers de belegerden van een hoornwerk hadden verdre
ven, begonnen ze met het veroveren van de in de nabijheid liggende ravelij
nen en met het overschrijden van de hoofdgracht. De ravelijnen bereikten
ze door biesbruggen over de tussenliggende gracht te leggen. 8o Een bies
brug 81 is een aanvalsbrug van biezen, die het leger in zijn uitrusting mee
voerde. Aanwezig waren tenminste vijftig stukken brug van ieder tien voet
(ruim drie meter) lang en zes voet (bijna twee meter) breed.82 Zo'n brug
kon snel gelegd worden. GraafWillem van Nassau legde bijvoorbeeld tij
dens deze belegering een brug van dertig meter in een halfuur.

Het gevaarlijkste karwei van een aanval op een vesting was het over
schrijden van de hoofdgracht. De belegerden konden dan van alle richtin
gen op de aanvallers schieten, met kanonnen die ze achter de fausse braye
hadden neergelaten. Bij de aanval op Breda was het de bedoeling op vier
plaatsen de gracht te overschrijden, bij het kasteel, bij de Haagpoort en op
twee plaatsen bij de Ginnekenpoort. Bij het kasteel zijn daartoe wel de
voorbereidingen gemaakt, maar zijn de aanvallers niet aan de overkant ge
komen. Om de overkant van de hoofdgracht te kunnen bereiken, gebruik
ten de aanvallers galerijen.83 Galerijen zijn zware houten constructies, ver
vaardigd door aannemers. De twee die bestemd waren voor de Ginneken
poort, werden aanbesteed voor 33.000 gulden. 84

Als fundering voor de galerijen wierp men rijsbossen en kruiwagens
aarde in de gracht. Op een diep traject is ook gebruik gemaakt van vier le
gerboten, waarop houten bakken waren geconstrueerd, gevuld met zand,
stenen, eggen en peggen.85 Deze constructies roeiden de aanvallers op de
plaats, waar ze afgezonken moesten worden, iedere nacht wierpen ze per
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galerij enige honderden tot elfhonderd rijsbossen in de gracht. Door het
grote gevaar dat ze hierbij liepen, moesten veertien rijksdaalders per hon
derd rijsbossen worden uitgeloofd, voordat de soldaten ertoe bereid wa
ren. De belegerden vuurden immers onophoudelijk op deze werkzaamhe
den, waarvoor ze 's nachts de gracht verlichtten met grote ijzeren kande
laars en fakkels. 86 De werklieden beschermden zich intussen ook hier door
middel van zware eiken blinden tegen vijandelijk vuur. Terwijl ze werkten,
gaven de musketten en kanonnen van de aanvallers zoveel mogelijk dek
kingsvuren af.

45. Grachtovergang. Uit Matthias Dögen, L,architecture militaire moderrze (Amsterdam 1648).
Naar e.M. enJ.W.M. Schuiten, Het leger in de zeventimde eeuw (Bussum 1969)(Fibulareeks).

De galerijen werden bint voor bint in de gracht opgebouwd. De bin
ten hadden een onderlinge afstand van ongeveer één meter. Een galerij bij
de Ginnekenpoort werd 81 binten lang; er bleef dan nog een ruimte over
van vijftien meter die uitsluitend als onbeschutte dam werd overschreden.
Het leggen van de rijsbossen voor dit laatste stuk moest apart worden be
loond. Op 12 september waren de aanvallers met de galerijen begonnen en
op 4 oktober 87 bereikten ze de overkant van de gracht.
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17. Veroveren van de !'esting

Nadat de aanvallers op 4 oktober aan de overkant van de hoofdgracht
bij het Ginnekenbolwerk waren gekomen, begonnen zij dit bastion te on
dermijnen. 88 Ter beveiliging van de mineurs maakten ze blinden van dikke
planken. De belegerden hadden, voordat ze uit het bolwerk trokken, een
mijn aangelegd; ook hadden ze afsnijdingen opgeworpen in het Ginne
kenbolwerk en het Haagbolwerk. De vijfde oktober werd het bastion bij
de Haagpoort door de aanvallers bereikt en begonnen zij ook dit te onder
mijnen. Op 6 oktober's morgens om zeven uur, toen de Franse mijn 89 18
voet onder de wal lag en de Engelse mijn 12 voet, gafde stad zich over. De
mijnen behoefden niet meer te worden voltooid, gevuld en tot ontploffing
gebracht, terwijl de mijn van de belegerden eveneens onontstoken bleef.
Bij de overgave eindigen ook de geniewerkzaamheden, die direct verband
hielden met het beleg van Breda in 1637.

18. Samenvatting & conclusies

Een belegering van een vesting is een kolossale militaire operatie. De
Genie vervult daarbij zeer belangrijke en zeer essentiële taken. Bij de voor
gaande beschrijving van de l~gering van Breda in 1637 zijn de volgende
genietaken aan de orde gekomen:

- vestingbouw;
- binnenvaarttransport;
- wegverbetering;
- waterovergangen zoals bruggen, biesbruggen, galerijen en dammen;
- ve1dversterkingen met meer dan 750.000 m3 grondverzet voor een cir-

cumvallatie-linie, kwartieren, redouten, halve manen, batterijen, appro
chen, traversen en linies van communicatie;

- waterhuishouding in de vorm van inundaties en waterafvoer;
- vuur- en zichtdekking met blinden van planken en rijsbossen, musket-

en schanskorven;
- ondermijning door aanvallers en verdedigers;
- verlichting van de hoofdgracht door de verdedigers.

Het valt op, dat veel van de verrichte werkzaamheden te maken had
den met de zorg voor de manschappen. De mens stond centraal. Een kost
baar, goed geoefend leger stelde men stellig niet zomaar in de waagschaal.
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Ook in de wijze van leidinggeven kreeg de mens veel aandacht. De leiders
beloonden, motiveerden, stimuleerden, waren voortdurend aanwezig en
gaven het voorbeeld.
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