Fort Patiëntie
Aan het eind van de 16de eeuw werden de bewoners van het gebied ten zuiden van de Schelde
regelmatig aangevallen door bos- en watergeuzen. Om de plaatselijke bevolking tegen deze
vrijbuiters te beschermen, liet de overheid langs de zeedijk een reeks forten bouwen en bezette deze
met Spaanse garnizoenen. Tot deze verdedigingslinie behoorden ook de forten IJzendijke, Patiëntie
en Philippine. In 1604 veroverde Maurits van Nassau het fort IJzendijke, terwijl in 1633 het fort
Philippine werd ingenomen door Willem van Nassau. In de loop der tijd groeiden deze twee forten
uit tot de huidige stadjes IJzendijke en Philippine. Echter, alleen de naam Patiëntieweg te IJzendijke
herinnert nog aan het eens zo fel bevochten fort Patiëntie.

Kaart met de positie van het legerkamp van het Staatse leger onder Maurits gelegen bij Watervliet en IJzendijke, direct
naast het legerkamp van het Spaanse leger onder Spinola bij Boekhoute, 1 juni 1605. Linksonder fort Patiëntie.
Ets toegeschreven aan Baptista van Doetechum, Rijksmuseum, Amsterdam.

Op 15 november 1595 werd het fort Patiëntie door het Staatse leger ingenomen. De jaren erna
diende het fort regelmatig als uitvalsbasis voor Staatse acties in de streek. Dit ging zo door tot enkele
in het fort gelegerde Fransen in februari 1598 het fort weer aan de Spanjaarden verkochten. In 1605,
een jaar na het veroveren van het nabijgelegen fort IJzendijke, probeerde Maurits van Nassau
tevergeefs fort Patiëntie weer terug te veroveren. De Staatse manschappen kwamen in de buurt van
IJzendijke aan land en marcheerden tot aan Watervliet. Het Spaanse leger onder leiding van
Ambrogio Spinola sloeg zijn tenten op bij Boekhoute. Tot een veldslag tussen beide legers kwam het
niet, maar rond het fort Patiëntie vonden regelmatig schermutselingen plaats.

Deze kaart toont in het midden het door Spinola versterkte fort Patiëntie, links het fort IJzendijke en rechts het fort Philippine
in 1605. Het Staatse leger ligt bij Watervliet en het Spaanse leger bij Boekhoute. Deze gravure is vervaardigd naar een
tekening van Gioseppe Gamurini en komt uit het boek ‘Della Guerra di Fiandra’ van Pompeo Giustiniano (Antwerpen, 1609)

Direct na afloop van het twaalfjarig bestand in 1621 ondernam het Spaanse leger onder leiding van
Don Inigo de Borgia vanuit Antwerpen nog een poging om het eiland Cadzand en de stad Sluis te
veroveren. Ook de manschappen van het fort Patiëntie werden gesommeerd aan deze veldtocht deel
te nemen. Door felle weerstand van Zeeuwse schutters, maar bovenal fikse regenbuien, mislukte de
Spaanse aanval.

Kaart van Antwerpen tot Sluis en Cadzand. Het Spaanse leger trekt op naar Cadzand in een poging om Sluis te
overmeesteren, 17-18 september 1621. Ets toegeschreven aan Nicolaes van Geelkercken, Rijksmuseum, Amsterdam.

