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Maubeuge,
belegerde vesting
FIETSGIDS

Deze fietsroute voert u langs de meest belangrijke plekken van het beleg van Maubeuge
(27 augustus tot 8 september 1914) aan het begin van de Duitse invasie. Dit beleg blokkeert
tienduizenden Duitse soldaten die dus niet meevechten in de slag bij de Marne. Het beleg
van Maubeuge loopt uit op een zwaar fiasco voor de Fransen: er worden meer dan 40.000
krijgsgevangenen gemaakt, ofwel een tiende van de Franse krijgsgevangenen uit de hele Eerste
Wereldoorlog. Het beleg van Maubeuge en dat van Antwerpen, dat eindigt op 10 oktober 1914,
luiden het einde in van een oorlogvoering die draaide om het belegeren van steden en die de
militaire geschiedenis van Europa gedurende meerdere eeuwen gekenmerkt heeft. Op deze
beleggen volgt een frontoorlog, een statische oorlog die op het Westfront bijna 50 maanden gaat
duren. Het slagveld wordt beheerst door zwaar geschut.
U wordt tijdens deze fietsroute ook geconfronteerd met de nagedachtenis aan burgerslachtoffers
van door het Duitse leger bedreven misdaden tijdens de inval in 1914. De in Frankrijk aangerichte
bloedbaden halen het niet bij die van België, die honderden levens kostten in Dinant, Tamines
en Andenne. Toch laten de invasietroepen, geconfronteerd met een bedreigende angst voor
vrijschutters, ook in Frankrijk een spoor van bloed na.
Maubeuge blijft tot 9 november 1918 bezet door de Duitsers. De stad lijdt tijdens de invasie in
1940 nogmaals onder gewelddadige gevechten, die de verwoesting van oude binnenstad tot
gevolg hebben.
Grachten van Fort
Leveau

S. D h
ote

2

Kaa
het
roo
stel
(kaa
Res
bis

Kaart met de aanwezige strijdkrachten tijdens
het beleg van de vesting Maubeuge. In het
rood: de Franse verdediging; in het blauw: de
stellingen van de Duitse artilleriebatterijen
(kaart uit Maubeuge, Aisne, Verdun, das VII.
Reserve-Korps im Weltkriege von seinem Beginn
bis Ende 1916 van Hans von Zwehl, Berlijn, 1921)

Enkele tips voor ee
n verrijkende, veilig
fietstocht:
e
De plaatsen die u ga
at bezoeken, zijn
herdenkings- en be
zinningsplaatsen.
Respecteer de gelde
nde regels en verstoo
r
de rust niet.
Respecteer de natuu
r, laat geen afval slin
geren
Let op: u deelt de pa
den en wegen met
andere weggebruike
rs (w
gemotoriseerde voert andelaars, ruiters,
uigen zoals auto’s,
motorfietsen, enz.).
De meeste forten en
verdedigingswerken
die u onderweg teg
enkomt, zijn privébe
zit.
Wenst u deze plekk
en te bezoeken, dan
dient u van tevoren
toestemming aan de
eigenaar te vragen.
In sommige gevalle
n kan
een bezoek aan deze
ple
zich meebrengen. We kken gevaren met
raden u sterk aan om
de bezoeken onder
bege
nodige veiligheidsma leiding en met de
atregelen uit te voere
n.
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Fort Leveau
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Fort Leveau, gebouwd tussen
1882 en 1884, maakt deel uit
van de verdedigingsgordel van
Maubeuge. Deze gordel sluit aan
op het door generaal Raymond
Adolphe Séré de Rivières
ontwikkelde verdedigingssysteem
ter bescherming van de grens met
België en ter versterking van de
vesting Maubeuge.

Het fort is van het soort ‘à
cavalier et batteries hautes’:
de geschutskanonnen staan
Duitse soldaten poseren voor de ruïnes van de brug
opgesteld op schietbanketten
van fort Leveau in september 1914
ASFL
boven de kazerne, zo’n 10 meter
boven de omwalling. Het fort is omringd met gemetselde grachten met binnen- en buitentaluds
om binnendringen van de vijand te verhinderen. Deze taluds worden beschermd door twee
caponnières: tegen de binnenwal gebouwde ruimtes voor zijdelingse dekking binnen de grachten.
De ingang en de keel van het fort zijn beschermd door twee flankeringskazematten.
Fort Leveau is een van de getuigen van de Duitse belegering van de vesting Maubeuge in de
zomer van 1914. Het Duitse leger trekt na de ontmanteling van de Belgische vestingen Luik en
Namen naar Parijs, geheel volgens het Schlieffenplan. Na de omsingeling van Maubeuge gaan de
Duitsers op 29 augustus 1914 over tot artilleriebombardementen op de forten en gordelwerken,
met als doel de vernietiging van de Franse verdediging in dit gebied die een bedreiging vormt voor
de doorbraak van de troepen van de Kaiser in Frankrijk.

Gang met levend begraven soldaten
In 1998 werden in fort Leveau na twee jaar zorgvuldig graven de lichamen van negen soldaten
gevonden. Deze soldaten werden levend begraven in een gang die instortte tijdens de
bombardementen van 7 september 1914. Dankzij hun identiteitsplaatje konden ze allemaal
geïdentificeerd worden. Hun lichamen zijn tijdens een aangrijpende plechtigheid op de
dodenakker van Assevent begraven en op het fort is een gedenkteken onthuld.
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Reconstructie van een slaapzaal
in fort Leveau

Het verdedigingssysteem van Séré de Rivières
Na de Franse nederlaag in de Frans-Duitse oorlog van 18701871 ontwerpt generaal Séré de Rivières, directeur van de
geniedienst op het Ministerie van Oorlog in 1874, een nieuwe
verdedigingslinie langs de grenzen van Noord- en OostFrankrijk. Van Duinkerke tot Nice wordt het merendeel van de
door Vauban tijdens de regering van Lodewijk XIV gebouwde
vestingen versterkt met meerdere losstaande forten die
elkaar kunnen dekken. Tussen 1874 en 1885 komen er op
strategische plekken langs de grenzen meer dan 400 werken
te staan die de infrastructuren beheersen. Het versterkte
Maubeuge ligt op een knooppunt van wegen en spoorlijnen
tussen Brussel en Parijs en is aldus volledig geïntegreerd in
het verdedigingssysteem.

Op 7 september 1914 wordt fort Leveau gebombardeerd.
Het dikke metselwerk is niet opgewassen tegen de Duitse
granaten, vooral de 420-mm-granaten, die afgeschoten worden
door houwitsers met de charmante bijnaam ‘Dikke Bertha’.
Nog dezelfde dag wordt het fort geëvacueerd. Volgens de
bronnen vielen er 80 à 120 doden. Het bouwwerk werd zwaar
beschadigd, in het bijzonder de oorspronkelijke toegangsbrug
(onlangs gerestaureerd).
Sinds 1993 is het fort onderworpen aan grootscheepse
restauratiewerkzaamheden onder toezicht van de Association
de Sauvegarde du Fort de Leveau. Het fort huisvest nu een
museum met collecties over de geschiedenis van het fort tijdens
het beleg van Maubeuge van de Duitse bezetting tijdens de
Eerste Wereldoorlog.

De commandant van het fort
verzekert ons met geruststellende
woorden dat we in veiligheid zijn
en dat de gewelven stevig genoeg
zijn. We kunnen dus zonder
probleem enkele dagen weerstand
bieden. Iedereen heeft er zijn
eigen gedachten over. Het fort
lijkt inderdaad solide genoeg. We
krijgen wat te roken.
[…]
Een [granaat van] 420 [mm]
valt recht boven onze hoofden,
alle mannen zijn met stomheid
geslagen.
We
zijn
volledig
ingegraven door de enorme slag
van de grote houwitser. Zodra ik
over mijn verbijstering heen ben,
sta ik met moeite op. Ik hoor enkele
mannen klagen en kreunen om me
heen, het wanhopig smeken van
de gewonden, de lucht is bedorven.
We moeten een uitgang zoeken en
proberen hier weg te komen als we
niet willen stikken.
Fernand DENIS (3e bataljon - 4e RIT),

fragment uit zijn memoires over de gevechten
van 1914. Denis was een boer uit Salesches,
een dorp bij Le Quesnoy. Hij werd
gevangen genomen na de slag bij
Maubeuge.
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Strategische route

Er wordt een netwerk van strategische wegen aangelegd om het vervoer van
troepen en materiaal binnen de vesting te vergemakkelijken. Deze wegen vormen
een onderlinge verbinding tussen de forten en de militaire stellingen buiten het
gezichtsveld van de belegerende troepen. Deze wegen zijn voor het merendeel
bestaande landwegen, onderhouden en afgestaan door lokale overheden in ruil
voor een subsidie van het Oorlogsdepartement.
In de organisatie van de vesting Maubeuge verbindt weg 14 fort Leveau met fort
Les Sarts en gaat via Mairieux, Elesmes en Assevent naar fort Cerfontaine. Deze
strategische weg is nu de departementsweg D136.

ASFL
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Duitse ansichtkaart met de
belegeraars van Maubeuge
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Uitzicht op
fort Les Sarts
Informatie over de artillerie van het Duitse
beleg, een kaliber dat tot 400 mm kan gaan,
gericht schot van meer dan 13 km, de granaten
doorboren zelfs betonnen schuilbunkers.
De Duitsers gebruiken deze buitengewone
vuurkracht zonder hun infanterie te tonen.
Hevige bombardementen op de vesting dag
en nacht sinds een week. De troepen hebben
zich voorbeeldig gedragen, maar ze zijn met
de dag vermoeider vanwege het gebrek aan
schuilplaatsen. Situatie steeds kritieker. Onze
draadloze radio ontvangt berichten maar kan
niets versturen.

Privécollectie
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Fragment uit het verslag van Generaal Fournier aan
de minister van Oorlog op 6 september 1914 om
18.20 uur
Luchtfoto van Fort Les Sarts,
genomen na de capitulatie
van Maubeuge

De verdedigingsgordel van Maubeuge bevat
13 forten en militaire bouwwerken. De op
hoogtes gebouwde forten zijn nog duidelijk
te ontwaren in het landschap.
Generaal Fournier ziet de zwakke punten
van deze zichtbaarheid van de forten
als hij in 1912 zijn functie als militair
gouverneur van Maubeuge aanvaardt. Om de
verdedigingswerken te versterken, installeert
hij loopgraven, piketpalen, braamstruiken,
prikkeldraad, wat hem de bijnaam ‘Generaal
IJzerdraad’ oplevert.
De in België, ten noordoosten van Maubeuge,
opgestelde Duitse kanonnen bombarderen

vanaf 29 augustus 1914 onophoudelijk de
Franse stellingen ten oosten van Maubeuge.
In de forten Boussois en Cerfontaine, en de
werken van Bersillies, Salmagne en Rocq,
zijn de mannen verdoofd door het constant
vuren en de daaruit voortvloeiende zware
verwoestingen. Ook de stad Maubeuge is
getroffen.
Op 31 augustus zien de Franse soldaten voor
het eerst een buis van een 420-mm-granaat
vlakbij fort Les Sarts. De verdedigers van
Maubeuge beseffen dan dat de vuurkracht
van de Duitsers een stuk machtiger is dan die
van hen.
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Tussenfort
La Salmagne

de tussenforten van La Salmagne, Le Fagné
en fort Boussois, om het vijandelijke geschut
te doen zwijgen. Deze aanval blijft het enige
grote offensief van de Franse strijdkrachten die,
geremd door Duits mitrailleurvuur, uiteindelijk
op 250 meter voor de Duitse kanonnen
vastlopen.

Duitse ansichtkaart met een
Dikke Bertha die
de vesting van Maubeuge
bombardeert

Privécollectie

Ter verbetering van de verdedigingsgordel
worden tussen 1891 en 1895 zes
infanterietussenforten gebouwd om de
ruimte tussen de forten te vullen en de in
de tussenruimtes liggende batterijen te
beschermen: Bersillies, La Salmagne, Ferrièrela-Petite, Gréveaux, Feignies en HéronFontaine.
Het tussenfort van La Salmagne heeft het
zwaar te verduren onder de bommen, vooral
op 31 augustus en 1 september.
Op 1 september 12 uur opent
Generaal Fournier de aanval op
een front van 8 kilometer tussen
Vieux-Reng en Jeumont vanuit
Tussenfort La Salmagne
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Eind september blazen de Duitsers de
flankeringsstellingen van de grachten op en ze
verwijderen het netwerk van ijzerdraad om dit
te gebruiken op hun front.
In 1935 wordt het fort wederom in het
verdedigingssysteem van de Franse
grens opgenomen. De schuilbunkers
worden gesloopt en maken plaats voor
een betonnen infanteriebunker met twee
gevechtsblokken. Ze zijn onderling verbonden
via een onderaardse gang op een diepte
van 150 meter met een kazerne met keuken,
slaapkamers en hospitaal.

Het zware Duitse geschut tijdens het beleg van Maubeuge
Het rond Maubeuge opgestelde Duitse en Oostenrijks-Hongaarse
geschut bestaat uit 21 batterijen met zware artillerie (waaronder
2 kanonnen van 420 mm en 4 van 305 mm) en 15 veldbatterijen
die de vesting onophoudelijk bombarderen. De afgevuurde
420-mm-bommen bereiken de forten Les Sarts en Leveau. De
Duitse kanonnen zijn moderner, schieten sneller en verder, tot een
afstand van 13 kilometer. Ze blijven buiten bereik van de Franse
kanonnen die slechts een afstand van 9 kilometer overbruggen.
Met uitzondering van het 420-mm-geschut, door de Duitsers
‘Dikke Bertha’ genoemd, wist het Franse opperbevel welke wapens
de tegenstander gebruikte. De Fransen hadden een plotselinge
en massieve artillerieaanval echter niet voorzien tijdens de slag bij
Maubeuge.

4

Batterij
L’Epinette

In 1914 bevat de veldbatterij L’Epinette 6 kanonnen van 90 mm. Zij dekt het terrein tussen de
Cense du Fagne en de boerderij van La Salmagne.
Rond het bouwwerk zijn nog door het leger geplaatste afbakeningsstenen te zien. Deze
afbakening verdeelt het gewonnen terrein in 3 aparte zones:

• 1e zone in een straal van 250 meter rond de batterij: in deze zone mag niets gebouwd worden
• 2e zone in een straal van 237 meter: hier mogen alleen houten of aarden constructies komen te staan
• 3e zone in een straal van 487 meter: aan- of nieuwbouw slechts met toestemming van de genie
Deze drie zones met een straal van 974 meter houden het land vrij rond alle militaire
bouwwerken. Dit in beslag genomen terrein werkt echter vaak de door in de zone
wonende boerenbevolking geëiste terreinaanpassingen tegen en remt de ontwikkeling van
landbouwactiviteiten.

Strijderskaart van
Joseph Cuvelier

Ze geven me veel medicijnen, vast om mijn hartslag te temmen,
en ik mag wachten totdat ik aan de beurt ben. Het ziekenhuis
wordt ook gebombardeerd en de gewonden geëvacueerd. In
de dagen daarop geeft de stad Maubeuge zich over.
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Op de ochtend van de 30e werd ik met een twintigtal mannen aangewezen
om de loopgraaf bij het fort (Boussois) te verstevigen. Een regen van
granaten valt op de kardoesopslag. Alles ontploft, ik raak bedolven onder
brandend kruit.
[…]
Eenmaal in Maubeuge word ik in het door de nonnen van de
Presentatie geleide ziekenhuis verzorgd […]
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Getuigenis van Joseph CUVELIER, sergeant van het 145e
infanterieregiment, afkomstig uit Roubaix. Na een studie in
Engeland over de textielindustrie, begint hij voor de oorlog een handel
in stoffen van gekamde wol. Zijn handen blijven zwaar verminkt.
Batterij L’Epinette in onze dagen

Militaire begraafplaats
van Assevent

6

De slag bij Maubeuge heeft 2.000 doden, zowel Fransen als Duitsers, als gevolg. Hun eerste
graven zijn massagraven, tijdelijke graven of graven op begraafplaatsen in de omgeving, op
de plaats waar ze sneuvelden. Talloze uit het puin van de forten
geborgen en in hospitalen van Maubeuge overleden soldaten
worden ook ter plekke begraven.
Op bevel van de Kaiser legt de gouverneur van
Maubeuge Karl Ritter von Martini een militaire
begraafplaats aan in Assevent, in nagedachtenis
van de ‘onsterfelijke doden’. In maart 1916
geeft hij de betrokken burgemeesters de
opdracht de in hun gemeente begraven
doden over te plaatsen naar de
dodenakker van Assevent. Jules Walrand,
burgemeester van Maubeuge, moet
de kosten voor deze overplaatsingen
verspreiden over de gemeentes.
De begraafplaats wordt op 20 oktober
1916 officieel geopend in bijzijn van de
burgemeesters uit de betrokken gemeentes,
abt Wattiez en Jules Walrand, die de sleutels
krijgt van de dodenakker.

Op de dodenakker rusten de lichamelijke
overschotten van 1.140 Franse soldaten (487 in
ossuarium), 399 Duitsers (342 in ossuarium), 260
Russen (200 in ossuarium), 12 Roemenen, 7 Britten en
1 Belg.
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De Russische krijgsgevangenen van het
Oostfront dienden als arbeidskracht
voor het afmattende onderhoud van
verbindingswegen, het kappen van hout
in bossen en het bouwen van Duitse
verdedigingsstellingen in de Hindenburglinie.
S.
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De familie Van Saksen-Meiningen
Bij de opening van de begraafplaats van Assevent is
Charlotte van Pruisen, prinses van Saksen-Meiningen
en zus van Kaiser Wilhelm II, aanwezig. Haar zwager
Frederik en neef Ernst kwamen om in augustus
1914. Bij het uitbreken van de oorlog is Prins
Frederik van Saksen-Meiningen commandant van
de 39e infanteriebrigade van Hannover. Hij overlijdt in
Tarcienne tijdens de slag bij Charleroi op 23 augustus
1914. Op 26 augustus raakt zijn zoon Ernst, tweede
luitenant van het Hannoverse infanterieregiment, zwaar
gewond door een Franse soldaat op verkenning in het
Belgische Quévy-le-Grand. Hij wordt per ambulance
van Mons naar Maubeuge vervoerd, waar hij
de volgende dag overlijdt. Op verzoek van de
familie worden de lichamen van beide mannen
overgebracht naar de begraafplaats van het
park van Meiningen in het huidige Thüringen.

CAMVS

Portret van Prins Ernst
van Saksen-Meiningen
ASFL

De gefusilleerden van 6 september 1914
Op 6 september 1914 wordt een Duitse
soldaat gedood als zijn eenheid de Place
Pasteur bereikt in Recquignies. De Duitse
commandant veronderstelt dat hij het
slachtoffer is van in kelders verschanste
‘vrijschutters’ en geeft de opdracht alle
woningen te doorzoeken, alle burgers te
verzamelen en het dorp in brand te steken.
In Boussois worden alle in de kelders van de
glasfabriek schuilende inwoners verzameld
op de oevers van de Sambre. Twaalf van
hen worden in bijzijn van burgers van
Recquignies en Boussois geëxecuteerd, drie
andere burgers waren eerder al gedood. Het
monument naast de kerk van Boussois toont
de namen van de 15 uit wraak geëxecuteerde
mannen tijdens wat in de plaatselijke
herdenking doorgaat als ‘het bloedbad van
Recquignies’.
Monument van de Gefusilleerden
van Boussois-Recquignies

Poort van Mons

Na negen dagen van intensieve
bombardementen die de Franse
verdedigingsgordel van Maubeuge beetje bij
beetje doet vallen, geeft generaal Fournier
zich op 7 september 1914 over. De volgende
dag om 8 uur is de capitulatie een feit.
Op 8 september om 2 uur ‘s middags
ontvangt generaal Fournier, in gezelschap
van kapitein Grenier en luitenant-kolonel
Duchesne, de commandant van de
belegerende strijdkrachten generaal Von
Zwehl in de Poort van Mons. Generaal
Fournier overhandigt, zoals gewoon in een
oorlog, zijn zwaard aan de overwinnaar, die
dit zwaard weigert, het hem teruggeeft en de
moed prijst van het garnizoen.
De Poort van Mons, een bouwwerk
van Vauban uit de 17e eeuw, vormt de
achtergrond van een defilé van zo’n 32.000
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door de Duitse troepen tijdens de slag bij
Maubeuge gemaakte krijgsgevangenen. Deze
soldaten die de verdediging van de vesting
verzekerden, vertrekken in gevangenschap
naar Duitsland voor meer dan 4 jaar.
In totaal waren 60.000 Duitse soldaten
gemobiliseerd voor het beleg van Maubeuge,
het langste beleg van de Eerste Wereldoorlog.
Deze mannen vormden het tekort aan
strijdkrachten van het Duitse leger tijdens de
slag bij de Marne die op 5 september begon,
en waarin het de Fransen en de Britten lukt
om de Duitse opmars naar Parijs, die in de
zomer van 1914 begon, te stoppen en Parijs
te sparen.
Onder de Poort van Mons herinnert een
gedenkplaat aan het bevel van generaal
Fournier over de Franse strijdkrachten die de
vesting Maubeuge verdedigden.

Nadat de Duitse commandant het zwaard teruggaf aan de commandant als erkenning van
de moedige verdediging van de stad, begonnen de troepen te defileren voor zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Frederik Leopold van Pruisen en zijne Hoogheid de Prins van Anhalt.
Het was geen toeval dat de eerste eenheden van de Franse troepen uit het versterkte legerkamp
die het defilé openden de beste indruk maakten op iedereen. Het leek wel of het een bewuste keuze
was. De orde en het gedwongen tempo mochten geen enkel spoor van lichamelijke inspanning
noch de opofferingen van deze mannen in de voorafgaande dagen tonen. De commandant
had duidelijk gemaakt dat er geen enkel excuus was. Het waren voornamelijk fiere, sterke jonge
mannen, vooral geen oude soldaten.
Fragment uit het defilé van de overwonnen troepen bij de Poort van Mons door
J. Wertheimer, Duits journalist voor Wolffs Telegraphisches Bureau en voor Vossische Zeitung.
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Gedenkplaat van generaal
Fournier in de Poort van Mons

Generaal Joseph FOURNIER
Generaal Joseph Fournier, geboren op 15 maart 1854, wordt op
9 maart 1912 benoemd tot ‘Militair Gouverneur van Maubeuge,
opperbevelhebber van de verdediging van de gordel van
Maubeuge’.
Deze genieofficier maakt begin augustus 1914 melding van de
zwakke punten van het verdedigingssysteem. Hij staat aan het
hoofd van 45.000 man, de helft afkomstig uit reservetroepen
die amper voorbereid waren op een oorlog. Hij verzekert de
verdediging van de vesting en biedt het hoofd aan een in aantal
en techniek overheersende vijand en een gebrek aan richtlijnen
van het Opperbevel in Parijs. In 1920 wordt hij gedaagd voor de
krijgsraad vanwege een te snelle overgave en op 18 mei 1920
vrijgesproken. Hij overlijdt in 1927.

CAMVS

Defilé van de Franse krijgsgevangenen voor generaal
Von Zwehl op 8 september 1914
(illustratie uit Maubeuge, Aisne, Verdun, das VII. ReserveKorps im Weltkriege von seinem Beginn bis Ende 1916
van Hans von Zwehl, Berlijn 1921)
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