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Samenvatting 
In 1830 scheidde België zich af van Nederland en werd een onafhankelijke staat. De 
Nederlandse Koning Willem I zou die onafhankelijkheid pas in 1839 onder binnenlandse en 
internationale druk erkennen. Tot die tijd bleef er een gespannen, onduidelijke sfeer bestaan 
aan weerszijden van de Nederlands-Belgische grens. Noord-Brabant was in continue staat 
van paraatheid gebracht en maatregelen waren genomen om strategische plaatsen en 
verbindingen te verdedigen. Het strategisch gelegen Boxtel werd in 1839 door de Prins van 
Oranje, de latere Willem II, verdedigd met de aanleg van twaalf redoutes rondom de 
dorpskern. De redoutes vormden een onderdeel in het grotere verdedigingsnetwerk ten 
zuiden van ’s-Hertogenbosch om het Belgische leger de doorgang te verhinderen. Omdat 
Willem I amper twee maanden na de aanleg van de redoutes de Belgische onafhankelijkheid 
erkende en de vrede werd getekend, zijn de redoutes nooit gebruikt. Op twee na werden ze 
kort daarna weer ontmanteld. Anno 2014 zijn de locaties van de meeste redoutes onder de 
latere Boxtelse bebouwing verdwenen. 
 

1. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
 

 

De Boxtelse redoutes waren aangelegd om 
een eventuele Belgische aanval het hoofd te 
bieden. Hoe kwam het dat de Belgen zo laat 
na 1830 nog werden gezien als een 
bedreiging? Om te begrijpen onder welke 
omstandigheden de Boxtelse redoutes 
werden aangelegd, dienen we te kijken naar 
de grotere context waarin Nederland en het 
dan recentelijk ontstane België zich 
bevonden en hoe ze precies tegenover 
elkaar waren komen te staan. 
Sinds de Vrede van Münster van 1648 
waren de Lage Landen verdeeld in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden in 
het noorden en de Habsburgse of Zuidelijke 
Nederlanden in het zuiden.1 De Lage 
Landen kunnen op geen enkel ogenblik een 
politiek coherent geheel genoemd worden, 
maar de Vrede van Münster markeerde het 
ogenblik waarop de Lage Landen in een 
protestants, onafhankelijk noorden en een 
katholiek, loyalistisch zuiden uiteen 
groeiden. De Zuidelijke Nederlanden 
bleven onder het katholieke gezag van de 
Habsburgers vallen: eerst nog onder de 
Spaanse tak van de dynastie en vanaf 1714 

 
Koning Willem I met de Grondwet van 1815, door 
Mattheus Ignatius van Bree (1815), Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België, Brussel. 

                                                           
1 De Zuidelijke Nederlanden vormden geen coherente eenheid en kenden daarom geen officiële, alomvattende 
naam. De naam voor de streek was inwisselbaar met ‘Habsburgse Nederlanden’. Tot 1714 stonden ze ook bekend 
als de ‘Spaanse Nederlanden’ en daarna als de ‘Oostenrijkse Nederlanden’, verwijzend naar de regerende tak van 
het Huis van Habsburg. 
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onder de Oostenrijkse tak die in Wenen 
resideerde. 

 
De Franse Revolutionaire oorlogen brachten de Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek der 
Verenigde Nederlanden onder Frans gezag: de Oostenrijkse Nederlanden werden direct 
ingelijfd en de Republiek ging achtereenvolgens als de Bataafse Republiek (17 januari 1795) en 
het Koninkrijk Holland (1806) verder, om in 1810 alsnog direct ingelijfd te worden in 
Napoleons Franse Keizerrijk.  
 
Nadat Napoleon in 1814 was 
verslagen, kwamen de grote 
mogendheden van Europa – het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Pruisen, Oostenrijk en Rusland – 
tijdens het Congres van Wenen 
(1814-1815) bijeen om de politieke 
kaart van Europa opnieuw te 
bepalen. Er was geen sprake van dat 
de situatie van voor de Franse 
Revolutie kon worden hersteld. Het 
grootste belang was nu om een 
onderling machtsevenwicht tussen 
de mogendheden te behouden en zo 
de vrede op het continent te 
bewaren. De ‘neutralisatie’ van 
Frankrijk – beschouwd als de bron 
van revolutionaire onrust – werd 
daarbij essentieel bevon-den: aan 
alle zijden diende het politiek 
onzekere Frankrijk omringd te 
worden door grote en middelgrote 
landen die in staat waren een 
eventuele nieuwe dreiging effectief 
te pareren.  In het noorden viel die 
rol toe aan het nieuwe, in 1815 
gestichte Verenigd Koninkrijk der 
Neder-landen waar de Oostenrijkse 
Nederlanden aan waren toe-
gekend.2 Voor het eerst vormden de 
Lage Landen toen een staatkundige 
eenheid. 

 

Kaart van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden door Alexis-
Marie Gochet (1835-1910).  

 
In veel opzichten was het nieuwe koninkrijk vooral de opvolger van de vroegere Republiek en 
een natuurlijke chemie met de vroeger Oostenrijkse Nederlanden ontbrak dan ook. Koning 
Willem I was de zoon van de laatste Stadhouder Willem V, de regering was nog altijd gevestigd 
in ’s-Gravenhage, Holland bleef politiek gezien de belangrijkste provincie, en zowel de 
bestuurlijke elites als de ambtenarij bestond voor het grootste deel uit Nederlandstalige 
protestanten. De zuidelijke provincies bleven daarentegen overwegend katholiek, waren voor 

                                                           
2 De Oostenrijkse Keizer Frans II werd gecompenseerd met aanzienlijke gebiedsuitbreidingen in Noord-Italië 
(Lombardije en Venetië). Noord-Italië werd vanuit Wenen al langer beschouwd als een waardevollere regio dan de 
verafgelegen en versplinterde Zuidelijke Nederlanden. 
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een groot deel Franstalig en de elites van het zuiden werden eerder door Londen en Parijs dan 
door ’s-Gravenhage beïnvloed. Het was dus niet verwonderlijk dat de nieuwe staat vanuit de 
zuidelijke provincies werd bezien als een Hollandse aangelegenheid. 
 
 

2. De Belgische Opstand 
 
Ondanks de grote verschillen tussen noord en zuid zette Willem I een centralisatiepolitiek in 
gang die vooral ten goede kwam voor de noordelijke provincies en het Nederlandstalige deel 
van de samenleving. Op den duur zou ook het zuiden ‘vernederlandst’ worden. Zijn ambitieuze 
staats- en natievormende politiek lag vanuit het zuiden daardoor sterk onder vuur. De 
katholieken waren zeer ontevreden over het godsdienst- en onderwijsbeleid van de koning, 
terwijl de liberalen van het zuiden vrijheid van pers en opinie eisten. De Franstalige elites 
waren specifiek verbouwereerd vanwege de vernederlandsing van het openbare leven in de 
Vlaamse provincies, wat hun carrièremogelijkheden ingrijpend beperkte. Ook in het 
officierskorps en de ambtenarij was sprake van een sterke ondervertegenwoordiging van 
zuidelijke Nederlanders. Wat de zuidelijke Nederlanders te meer tegen de borst stuitte, was 
dat Willem I in wezen een autoritaire monarch met verregaande macht bleef. Er werd dan ook 
aangedrongen op ingrijpende hervormingen in het Nederlandse staatsbestel om de macht van 
de koning in te perken, door middel van de invoer van ministeriële verantwoordelijkheid, een 
duidelijke scheiding der machten en de aanstelling van verkozen vertegenwoordigers.3 Het 
zuiden had, ondanks het hogere inwoneraantal, recht op slechts de helft van de zetels in de 
Tweede Kamer. Deze grieven en eisen sloegen al gauw om in een roep om vrijheid: dit werd de 
gezamenlijke kreet voor zowel katholieken als liberalen. Zij richtten in 1828 de Unie der 
Opposities op die in het zuiden zeer invloedrijk werd.4 
Willem I trachtte de ontstane gezagscrisis het hoofd te bieden door in de loop van 1829 en 1830 
opnieuw taal- en onderwijsvrijheid in te stellen, maar hij weigerde enige vorm van persvrijheid 
in te voeren, of het staatsbestel ingrijpend te hervormen. De reeds bestaande sociale onrust ten 
gevolge van loondalingen, strenge winters en slechte oogsten werd in 1830 nog verder op de 
spits gedreven door het inspirerende voorbeeld van Frankrijk, waar de reactionaire koning 
Karel X tijdens de liberale Julirevolutie van dat jaar werd afgezet en een constitutionele 
monarchie werd geïnstalleerd.5 Op 25 augustus van dat jaar, de uitgebreid gevierde verjaardag 
van Willem I, braken ongeregeldheden uit in Brussel.6 Brabant, met Brussel en Leuven, werd 
al snel het brandpunt van wat een heuse revolutie was geworden. In Brussel werd een 
Voorlopig Bewind met prominente Brabanders aangesteld die het verzet tegen de 
Nederlanders organiseerden. 
Op 23 september stuurde Willem troepen onder het bevel van zijn jongere zoon prins Frederik 
naar Brussel om de opstand neer te slaan. Het Nederlandse leger stuitte echter op onverwacht 
fel verzet: arbeiders, Waalse sympathisanten en Vrijwilligers uit het hele zuiden hadden 
barricades opgericht in de straten en er volgden vier dagen van vruchteloze gevechten en 
onderhandelingen. Er vielen in die gevechten 467 doden en meer dan dertienhonderd 
gewonden.7 Prins Frederik aarzelde om het geweld voort te zetten en trok zich op 27 september 
weer terug.8 Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de Belgische onafhankelijkheid uit 

                                                           
3 R. van Uytven, e.a., Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, Leuven, Waanders Uitgevers, 2011, 
p. 583. 
4 Uytven, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, pp. 584-585. 
5 Karel X en zijn voorganger Lodewijk XVIII waren jongere broers van de geëxecuteerde koning Lodewijk XVI. 
Tijdens de Franse Revolutie was Karel X als de Graaf van Artois berucht om zijn fanatieke loyaliteit aan de absolute 
monarchie. Reactionaire politiek is, zoals het woord suggereert, de ‘reactie’ op de revolutie: het terugdraaien van 
alle verworven vrijheden van het volk en het herstel van het absolute gezag van de koning (dit gaat dus veel verder 
dan conservatisme waarin eerder sprake is van behoud in plaats van terugkeer naar een politieke orde). 
6 Brabants Centrum, Tentenkamp op de hei, 4 september 2008. 
7 Informatie verstrekt door Ruud van Nooijen. 
8 R. Aerts, e.a., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland, 1780-1990, 
Nijmegen/Amsterdam, Uitgeverij SUN, 1999, 2007, p. 81. 
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en in korte tijd hadden ze vrijwel al het gebied van het toekomstige België onder hun controle.9 
Er was een einde gekomen aan de vijftienjarige eenheid in de Lage Landen. Het Nederlandse 
leger trok zich terug in Noord-Brabant, maar behield de citadel van Antwerpen, waar generaal 
Chassé – dezelfde die aan Franse zijde aan de Slag om Boxtel van september 1794 had 
deelgenomen – het bevel voerde. Chassé bombardeerde de stad op 27 oktober toen de 
Belgische soldaten een wapenstilstandsovereenkomst overtraden.10 
 

3. Reactie en Status Quo 
 
De opstand van de Belgen werd verdeeld ontvangen in het noorden. De aanhangers van de 
koning die het ‘Groot-Nederlandse’ experiment van nationale eenheid aanhingen, reageerden 
verontwaardigd op de ‘ondankbare, muitende Belgen’. Anderzijds had men zich in meer 
conservatieve kringen, vooral in Holland, nooit echt betrokken gevoeld met het verfranste, 
katholieke zuiden en hier werd afscheiding van het zuiden sneller geaccepteerd dan onder de 
aanhangers van de koning. In Noord-Brabant – in veel opzichten het grensgebied tussen noord 
en zuid – bestond daarentegen meer sympathie voor de ‘Groot-Nederlandse’ gedachte.11 
Intussen had Willem zich tot Londen en de Europese grootmachten gewend om hulp, maar 
hier had hij de wind tegen. Om een algehele Europese oorlog te voorkomen, waren de 
grootmachten namelijk bereid om België op 20 december 1830 als onafhankelijke staat te 
erkennen.12 De Britten in het bijzonder reageerden geërgerd op de instabiliteit van een 
koninkrijk dat juist sterk genoeg had moeten zijn om de Franse revolutionaire invloed in te 
dammen. Bovendien hadden de Belgen internationaal gezien meer diplomatieke 
slagvaardigheid laten zien dan de halsstarrige regering in ’s-Gravenhage. In juni 1831 werden 
tijdens de Conferentie van Londen de scheidingsvoorwaarden geformuleerd voor België en 
Nederland: op dat moment nog sterk in het voordeel van de Belgen. Willem weigerde deze te 
accepteren: hij was van mening dat er in Europa geen plaats was voor zulke kleine landen als 
België of een gereduceerd Nederland, en wilde niet verder gaan dan de creatie van een 
Nederlands-Belgische federatie onder het Huis van Oranje. Voor het moment moest hij echter 
berusten in de huidige situatie.13 
Willem speculeerde erop dat er in het revolutionaire België nog invloedrijke Oranjegezinde 
groeperingen actief waren en dat het land te zwak en te instabiel was om internationaal veel 
vertrouwen te wekken. Wat Willem echter het meeste tegen de borst stuitte, was dat er buiten 
hem om kennelijk over de rechten van het Huis van Oranje werd beschikt.14 Op deze gronden 
was de Belgische onafhankelijkheid en al helemaal de troonsbestijging van de eerste Belgische 
koning Leopold I van Saksen-Coburg-Gotha onaanvaardbaar. Vrij onverwacht reageerde 
Willem met een succesvolle militaire actie: de Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831. 
De onsamenhangende Belgische tegenstand was niet opgewassen tegen het Nederlandse leger 
dat gemakkelijk tot Brussel door had kunnen stoten, als de Fransen niet ingrepen met een door 
de Britten gesteund interventieleger. In Londen waren de grootmachten niet ingenomen met 
Willems operatie, maar het gaf te denken over de Belgische militaire capaciteit, terwijl de 
Nederlandse strijdvaardigheid bewondering afdwong.15 In Nederland zelf bracht het succes 
van de Tiendaagse Veldtocht en golf van patriottisme en koningsgezindheid teweeg, maar 
Willem verzuimde zijn succes op dat moment te verzilveren, want hij weigerde nog steeds 
akkoord te gaan met de afscheidingsregeling van de Londense Conferentie. Hiermee haalde de 
koning zich opnieuw de ergernis van de Britse en Franse regeringen op de hals. In het najaar 
van 1832 probeerden zij Willem te dwingen tot aanvaarding van de afscheidingsregeling door 
middel van een handelsembargo en kustblokkade. Een Frans leger verdreef Chassé en het daar 

                                                           
9 Uytven, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, pp. 584-585. 
10 Ibidem. 
11 Aerts, Land van kleine gebaren, p. 80. 
12 Uytven, pp. 584-585. 
13 Aerts, pp. 80-83. 
14 Ibidem, p. 86. 
15 Ibidem, pp. 86-87. 
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gestationeerde Nederlandse leger tegelijkertijd uit de citadel van Antwerpen. In mei 1833 werd 
een wapenstilstand ondertekend, maar zonder een duidelijke eindregeling: een situatie die 
voor België uiteindelijk gunstiger uitpakte dan voor Nederland.16 
Een groot deel van de Nederlandse troepen keerde hierna terug naar Holland, Gelderland en 
Friesland.17 Willem hield echter halsstarrig vast aan zijn ‘volhardingspolitiek’ waarin hij 
weigerde een duimbreed mee te geven: de zogeheten Status Quo-periode brak daarmee aan. 
In deze periode bleef Willem vasthouden aan de nu ontstane situatie waarin hij enerzijds de 
Belgische onafhankelijkheid niet erkende, maar anderzijds zijn autoriteit in het zuiden niet 
meer probeerde op te leggen. Het ging hem en het gros van de Nederlandse politiek niet meer 
om de herovering van België, maar om gunstigere scheidingsvoorwaarden en een herstel van 
de ‘gekrenkte nationale trots’.18 De Status Quo-periode leverde de koning bovendien 
binnenlands voordeel op: Nederland was wederom voor het overgrote deel protestants en dat 
smoorde de invloed van de katholieken in de politiek. Zij moesten zich opnieuw op de 
oppervlakte houden om er niet van beschuldigd te worden ‘de Belgische tuimelgeest’ te 
omarmen. Bovendien werden voor de duur van de Status Quo ingrijpende 
grondwetswijzigingen uitgesteld die Willems macht zouden aantasten.19 
 

4. Het gemilitariseerde Noord-Brabant 
 
De Status Quo was echter ook zeer kostbaar, omdat het leger in continue staat van paraatheid 
moest blijven. Opnieuw pakte dit voor Noord-Brabant nadelig uit. Hoewel Noord-Brabant 
intussen een volwaardige provincie was, fungeerde het wederom als een militaire bufferzone, 
zoals dat voor de Franse Tijd het geval was. De Tiendaagse Veldtocht en de onduidelijke Status 
Quo-periode veranderden de provincie in wezen in een immens legerkamp op volle 
oorlogssterkte, gereed om tot de aanval over te gaan. Het Nederlandse leger werd verstrekt met 
vrijwilligers en schutterijen uit het hele land en telde op het hoogtepunt van de spanningen in 
1831 meer dan vijftigduizend manschappen. Zij verbleven tot aan het einde van de Status Quo 
in april 1939 in de provincie.20  
 

 

 

 

                                                           
16 Ibidem, p. 87. 
17 Brabants Centrum, Tentenkamp op de hei, 4 september 2008. 
18 Aerts, pp. 84-85. 
19 Ibidem, pp. 87-88. 
20 Brabants Centrum, Tentenkamp op de hei. 
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Willem II (1792-1849), koning der Neder-landen, door Jan Adam Kruseman (1840), Inventarisnummer 
SK-C-170, Schilderijen-collectie Rijksmuseum Amsterdam 
 

Er werden geen Brabantse dienstplichtigen in hun eigen streek onder de wapenen 
geroepen, uit angst dat de overwegend katholieke Brabanders weleens de Belgische zijde in 
het conflict zouden gaan kiezen. Daardoor waren het vrijwel uitsluitend soldaten van boven 
de grote rivieren die zich acht jaar lang in Noord-Brabant moesten zien te vermaken. De 
kazernes in de garnizoenssteden Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch, Breda, Heusden en 
Grave hadden echter niet de capaciteit om zulke grote aantallen soldaten onder te brengen. 
Tienduizenden van hen werden daarom rechtstreeks bij burgers en boeren ingekwartierd, 
of verbleven in grote tentenkampen op de heidegronden.21 In Boxtel werden gemiddeld 
duizend militairen en vijfhonderd paarden werden bij burgers ondergebracht. Op dat 
moment telde Boxtel gemiddeld zesendertighonderd inwoners, dus vrijwel elk gezin had 
een of meerdere militairen in huis. De heidegebieden rond Boxtel op Nergena en bij Vught 
werden intensief gebruikt voor oefeningen en boden ruimte voor omvangrijke 
tentenkampen.22 

 De Prins van Oranje – de toekomstige Willem II – en diens broer Frederik voerden het bevel    
over de troepen en verbleven daarom een groot deel van het jaar in de provincie: Frederik in 
’s-Hertogenbosch en de kroonprins in Tilburg. Het hoofdkwartier en de troepen werden 
regelmatig verplaatst, zodat de kroonprins zich ook voor enige tijd in Boxtel vestigde.23 Zolang 
Willem I aan de bevroren Status Quo vasthield, zat er voor hen echter niets anders op dan 
vooral het moreel onder soldaten en bevolking op peil te houden.24 
In 1838 zocht de kroonprins naar middelen om het leger beter te beschermen.25 Het grootste 
tentenkamp had sinds 1830 bij Rijen en Oirschot gelegen zonder dat daar goede verdediging 
mogelijk was. Dit was een urgente kwestie, want in januari 1839, tegen het einde van de Status 
Quo-periode, namen de spanningen tussen Nederland en België weer toe. Er werd serieus 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat het Belgische leger weleens naar het noorden op 
zou rukken en daarom ondernam de kroonprins maatregelen ter verdediging van de provincie, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van natuurlijke barrières en obstakels in het 
gebied.26 
 

                                                           
21 Brabants Centrum, Unieke vondsten in de archieven. Heemkundekring vindt twaalf redoutes, 14 augustus 2008. 
22 Brabants Centrum, Tentenkamp op de hei/Informatie verstrekt door Ruud van Nooijen. 
23 Informatie verstrekt door Ruud van Nooijen. 
24 Tot grote irritatie van Willem I stonden zijn zoons niet onsympathiek tegenover het idee van een scheiding tussen 
noord en zuid. Aerts, p. 80. 
25 Brabants Centrum, Tentenkamp op de hei. 
26 Ibidem. 
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Strategische lijnen zuidwest en zuid van ’s-Hertogenbosch 
 Bron: David Ross 

 
Ten zuiden en zuidwesten van ’s-Hertogenbosch formuleerde de kroonprins een strategische 
lijn die voor een vijandelijk leger vanuit het zuiden relatief moeilijk was te passeren door de 
talrijke rivieren en beken die er doorheen stroomden, en de moerassen daaromheen.27 Deze 
lijn (zie links) passeerde ruwweg Cromvoirt, Helvoirt, Esch, Boxtel, Liempde en Sint-
Oedenrode en werd door-sneden door onder andere de Leij, de Essche Stroom, het 
Smalwater en de Dommel, welke werden gezien als de voornaamste natuurlijke obstakels 
voor het Belgische leger. De verbin-dingen over deze rivieren moesten dan ook onder schot 
worden gehouden.28  

  Volgens de kroonprins was het cruciaal dat deze strategische lijn vooral tussen Esch en Boxtel   
  werd versterkt: 
 

“In de heide rechts van Boxtel, die deze plaats scheidt van Esch en die van nature het 
zwakke punt is van de positie, heb ik gesloten redoutes aangelegd die de verdediging 
van deze twee dorpen verbinden. Het front voor deze redoutes blijkt zodanig 
geaccidenteerd terrein te zijn, dat vijandelijke colonnes, die de redoutes komen 
aanvallen zich niet kunnen ontplooien dan onder het vuur van de artillerie die in deze 
werken is geplaatst.”29 

 
5. De redoutes van Boxtel 

 
Die gesloten redoutes, twaalf in totaal, werden in februari 1839 rondom Boxtel aangelegd.30 
Een redoute is een eenvoudig type veldschans van aarden wallen met daarop een houten 

                                                           
27 Ibidem/Brabants Centrum, Boxtelse redoutes als bescherming tegen de Belgen, 21 augustus 2008. 
28 Brabants Centrum, Heksenberg was ooit een redoute, 28 augustus 2008. 
29 Willem II, Mémoire sur les environs de Bois le Duc, handschrift uit 1839, Nationaal Archief, ’s-Gravenhage, 
documentnummer 4.OMM B 54a, vertaald door P.C. van Kerkum, 2004, p. 9. “Zodanig geaccidenteerd” kan gelezen 
worden als “zodanig samengesteld/gevormd”. 
30 Brabants Centrum, Unieke vondsten in de archieven. 
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palissade waarachter soldaten van de artillerie zich konden verschansen. Een of meerdere 
kanonnen konden bovenop de aarden wallen worden opgesteld. Deze wallen waren gemiddeld 
anderhalve meter hoog en hadden een omtrek van enkele meters tot hooguit enkele tientallen 
meters. De meeste redoutes waren aan de achterzijde open, terwijl de sterkste en belangrijkste 
aan alle zijden waren omsloten. De afgravingen waar het zand vandaan kwam, konden 
eventueel als gracht dienst doen. De genietroepen construeerden de redoutes binnen een week 
tijd, met de hulp van werklieden uit de omgeving en de plaatselijke boeren die karren 
verhuurden om het zand voor de wallen te verplaatsen.31  
 

 
 

Boxtel, 19 juni 1839. Kaart in opdracht van luitenant-generaal de hertog van Saksen-Weimar gemaakt door eerste 
luitenant Beijerinck van de generale staf. De redoutes zijn met blokletters gemarkeerd. Op het moment dat deze 
kaart werd bereid, hadden de redoutes hun functie overigens al verloren. 

 
Het landschap in het directe blikveld van de redoutes werd kaalgekapt, zodat enerzijds het zicht 
van de verdedigers niet werd belemmerd en anderzijds aanvallende troepen zich niet konden 
verschuilen. Het hout van de gekapte bomen werd vervolgens verkocht.32 
De redoutes waren echter te klein en te kwetsbaar om zelfstandig te functioneren en bovendien 
boden ze niet de mogelijkheid om grote hoeveelheden munitie of proviand op te slaan. Ze 
waren zuiver bedoeld als vooruitgeschoven posities die het zwakste punt in de defensieve lijn 

                                                           
31 Ibidem. 
32 Brabants Centrum, Heksenberg was ooit een redoute. 
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ten zuiden van ’s-Hertogenbosch afschermden. Een vergelijkbare positie als vooruitgeschoven 
post nam Boxtel ook in tijdens de Franse inval van september 1794. 
De redoutes namen strategische plaatsen in langs de bruggen en belangrijkste doorgaande 
wegen rondom de dorpskern die op dat ogenblik niet veel verder reikte dan voorbij de huidige 
Markt, de Clarissenstraat en de Burgakker. De grootste en belangrijkste redoutes lagen aan de 
westelijke en zuidwestelijke kant van Boxtel, waar een eventuele aanval van het Belgische leger 
het eerst werd verwacht. 
Hieronder worden alle redoutes individueel beschreven, met vermelding van de naam 
waaronder deze in 1839 bekend stonden.33  
 

 
 

Overzichtskaart van de Boxtelse redoutes. Bewerking door Dik Bol, Heemkundekring Boxtel. 
Tekstueel aangepast door Frank van Doorn op basis van de notities van Ruud van Nooijen. 

 
1 – Tongerensche Heide. Aan de westelijke rand van de Langspier, op privégrond aan de zijde 
van de Esschebaan ligt de redoute Tongerensche Heide. Dit is een van de twee originele, 
bewaarde redoutes die nog alle kenmerken van een gesloten vierkante schans vertoont.34 In 
tegenstelling tot de meeste andere redoutes waren de aarden wallen hier vijf meter hoog, wat 
het belang van deze redoute temeer benadrukt. 

                                                           
33 Informatie verstrekt door Ruud van Nooijen. 
34 Brabants Centrum, Heksenberg was ooit een redoute. 
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Twee aanzichten op de redoute ‘Tongerensche Heide’. Foto’s: Christ van Eekelen. 
 
2 – Molenwijk. In het park Molenwijk, voor het Leysenven ligt de redoute Molenwijk. Dit is de 
tweede bewaarde redoute en staat in de volksmond bekend als de ‘Heksenberg’. Net als de 
redoute Tongerensche Heide was deze beduidend groter en hoger dan de overige. De als gracht 
dienende geul is hier nog bewaard gebleven en als onderdeel van het park Molenwijk is de 
redoute toegankelijk. Ten noordwesten van de redoute lag, in de onmiddellijke omgeving, het 
Lang Ven dat waarschijnlijk tijdens de aanleg van de spoorlijn van Boxtel naar ’s-
Hertogenbosch in de jaren zestig van de negentiende eeuw werd gedempt. Een restant van het 
Lang Ven is als vijver behouden in het dierenpark De Groene Warande, een onderdeel van het 
park Molenwijk.  
 

  
 

Twee aanzichten op de redoute ‘Heksenberg’. Foto’s: Ruud van Nooijen. 

 
3 – Rond Ven. In de Jan van Brabantstraat, direct ten zuiden van de kruising met de 
Doornakkerlaan lag de redoute Rond Ven. De naam is ontleend aan het inmiddels gedempte 
ven waar de redoute aan lag. 
 
4 – Breukelen. Nabij huize Den Eenhoorn in de Van Hornstraat lag de redoute Breukelen om 
in de directe omgeving de brug over het Smalwater veilig te stellen. Dit is tegenwoordig ter 
hoogte van het kruispunt van de Brugstraat en Van Hornstraat. 
 
5 – Komsche Hoef. De redoute Komsche Hoef lag op het kruispunt van de tegenwoordige 
Stationsstraat en Breukelsestraat. Sommige redoutes waren niet aan weerszijden of langs, 
maar in de weg aangelegd. Zo werd hier ter verdediging van de Zwaanse brug in februari 1839 
een aarden wal dwars over de Breukelsestraat aangelegd, vlakbij herberg de Komsche Hoef 
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(het latere café De Kom). De wal en de gracht waren samen honderdtwintig meter lang.35 
Daarmee was het een van de grotere redoutes. 
 
6 – Kasteel. Bij de ingang van kasteel Stapelen aan de Prins Hendrikstraat lag een eenvoudige 
aarden wal, welke bekend stond als de redoute Kasteel. 
 
7 – Ossenpad. Op het Ossenpad, ter hoogte van de fietstunnel onder het spoor, lag een grote 
redoute. Ten tijde van de aanleg lag deze nog in de nabijheid van de Dommel, waarvan een arm 
helemaal rond kasteel Stapelen lag.  
 

 

Stapelen was daarmee dus dubbel 
door water omgeven. Het Ossenpad 
(nog veel eerder het Zandpad 
genoemd) sloot verderop aan op de 
Mijlstraat en voerde zo naar 
Oirschot.36 
De meeste redoutes van Boxtel 
voldeden aan het standaardtype 
verdedigingsschans, maar de 
redoute aan het Ossenpad was als 
lunet aangelegd, de enige die Boxtel 
kende, omdat deze op het pad lag 
waar de Belgen het eerst werden 
verwacht. In wezen was dit 
eenzelfde soort vestingwerk als een 
standaardredoute, maar dan met  

 
Reconstructie van de lunet aan het Ossenpad.  
Bewerking door Dik Bol, Heemkundekring Boxtel 

 
 
stervormige uitsteeksels: de ravelijnen die sinds de zeventiende eeuw op grote schaal werden 
toegepast in stervormige fortificaties en vestingsteden. 
Het grote voordeel van de ravelijnen was dat de verdedigers de dode hoeken van hun vesting 
onder vuur konden nemen: vijanden die de buitenkanten probeerden te naderden, werden veel 
eerder opgemerkt vanuit de zijkanten van de omliggende ravelijnen.37 
 
8 – Konijnenberg. Aan het zuidelijke uiteinde van de Konijnhoolsedreef lag de redoute 
Konijnenberg. Op het moment van aanleg was de Tilburgse textielfabrikant Gerardus Bogaers 
eigenaar van het perceel waarop deze redoute werd aangelegd.38 De redoute wijkt af van de 
overige door het bolvormige grondplan. Vanuit deze redoute kon de Dommelbrug in de huidige 
Eindhovenseweg bewaakt worden.39 
 
9 – Weg op Sint-Oedenrode. Deze redoute bewaakte de Onrooise Straat, de oude weg naar 

Sint-Oedenrode (tegenwoordig de Maastrichtsestraat).40 Begin jaren zeventig verrees op deze 

plaats het sporthalcomplex Den Haagakker dat in 2007 afbrandde. 

 

                                                           
35 Ibidem. 
36 Informatie verstrekt door Ruud van Nooijen. 
37 Brabants Centrum, Redoutes en lunetten, 11 september 2008. 
38 R. van Nooijen, ‘Boxtel en Brabant ten tijde van de afscheiding van België, 1830-1839. Flarden bewogen 
geschiedenis’, Boxtel, 2013, p. 24. 
39 Brabants Centrum, Boxtelse redoutes als bescherming tegen de Belgen. 
40 Ibidem/Informatie versterkt door Ruud van Nooijen. 
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De in 2009 gereconstrueerde redoute ‘Konijnenberg’ aan 
het zuidelijke uiteinde van de Konijnhoolsedreef , bij de 
oostelijk ingang tot het park van Kasteel Stapelen. Foto: 
Ruud van Nooijen. 

Reconstructie van de locatie van de redoute ‘Weg op 
Sint-Oedenrode’.Bewerkt door Heemkundekring 
Boxtel. Foto: Christ van Eekelen. 

 
10 – Weg op Schijndel. Op Hoogheem, ter hoogte van de parkeerplaats aan de Hendrik 
Verheeslaan lag een redoute die – zoals de naam suggereert – de weg naar Schijndel bewaakte. 
Deze weg stond vroeger bekend als de Nieuwstraat. Deze redoute was met de redoute Weg op 
Sint-Oedenrode verbonden door een loopgraaf.41 
 
11 – Sluys. Deze redoute lag bij de sluis van de watermolen op de Dommel. Die locatie moet in 
het huidige terrein worden gezocht op de plek waar – aan de zijde van het Molenpad – de brug 
begint in de Mgr. Wilmerstraat. Bij nadering van de vijand kon de sluis gebruikt worden om 
het omliggende terrein onder te laten lopen (een tactiek die inundatie wordt genoemd).42 
 
12 – Het Scheepje. Deze redoute lag aan weerzijden van de brug ’t Schipke over de Dommel 
(Bosscheweg), ter bewaking van deze brug en de weg naar ’s-Hertogenbosch.43 
 

6. De ontmanteling van de redoutes en daarna 
 
In 1839 kwam Willem I tot het besef dat zijn vruchteloze volhardingspolitiek niet meer te 
handhaven was door de buitensporig hoge kosten die de mobilisatie van het leger met zich 
meebracht.44 Op 19 april van dat jaar accepteerde hij in het Verdrag van Londen de 
scheidingsvoorwaarden die negen jaar eerder waren geformuleerd. Daarmee werd de Belgische 
onafhankelijkheid definitief door Nederland erkend. Willem I, verbitterd en gefrustreerd door 
de invoer van de grondwetswijzigingen die ook in Nederland werden geëist om zijn macht in 
te perken, trad kort daarna in 1840 af ten gunste van zijn zoon die als Willem II tot zijn 
plotselinge overlijden in 1849 regeerde.45 
De mobilisatie van het leger werd opgeheven en de in Noord-Brabant gestationeerde troepen 
keerden huiswaarts naar het noorden. De Boxtelse redoutes konden amper negen weken na 
aanleg, ongebruikt, weer worden ontmanteld.46 Luitenant-generaal Karl Bernhard, hertog van 
Saksen-Weimar-Eisenach (1792-1862)47 liet de palissaden en vestingwerken openbaar 

                                                           
41 Ibidem/ibidem. 
42 Informatie verstrekt door Ruud van Nooijen. 
43 Ibidem. ’t Schipke werd vanouds gespeld als “Het Scheepje”. Deze naam wordt nog veelvuldig aangetroffen op 
oude gemeentekaarten. De verbasterde naam is afkomstig van het café dat er oorspronkelijk langs stond. 
44 Aerts, Land van kleine gebaren, p. 90. 
45 Ibidem. 
46 Brabants Centrum, Unieke vondsten in de archieven/Brabants Centrum, Boxtelse redoutes als bescherming 
tegen de Belgen. 
47 Vanaf 1853 is Karl Bernhard tevens de schoonvader van prins Hendrik, een jongere zoon van Willem II. 
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verkopen. Bij deze gelegenheid kocht fabrikant Johan Hendrik van Hogerwou het resterende 
hout en ijzer op voor ƒ263,00.48 De redoutes aan de Esschebaan en voor het Leysenven bleven 
echter behouden, omdat ze nog van strategische waarde werden bevonden. Willem II kocht de 
redoute aan de Esschebaan zelf aan en vanaf dat moment was deze in zijn persoonlijke bezit. 
De Koningsweg ten zuiden van Esch herinnert hier nog aan.49 
Een aantal terreinen waar de redoutes op hadden gestaan, werden nog jaren nadien verpacht 
door het Departement van Oorlog, waaronder het terrein van de redoute voor het Leysenven. 
Waarschijnlijk waren vier terreinen al kort na 1839 in particuliere handen geraakt: zij worden 
niet genoemd bij de te pachten Militaire Verdedigingswerken.50 
 
De aanwezigheid van militairen in Boxtel kwam na 1839 niet tot een einde. Noord-Brabant 
bleef naar Nederlandse begrippen een sterk gemilitariseerde provincie waar nog regelmatig 
inkwartieringen plaatsvonden, verscheidene legerkazernes en officiersopleidingen waren 
gevestigd en legermanoeuvres plaatsvonden op de heidegebieden. Zo heeft er op 10 juni 1839, 
amper twee maanden na het tekenen van de vrede, een grote legerschouw plaatsgevonden op 
de Kampina waaraan bijna alle legeronderdelen deelnamen.51 In Boxtel ontving de kroonprins 
ter gelegenheid hiervan tal van illustere gasten, onder wie de toekomstige tsaar Alexander II 
van Rusland, een neef van Willems vrouw Anna Paulowna.52 Willem II bleef ook daarna 
investeren in de verdediging van Noord-Brabant tegen eventualiteiten. In 1844 liet hij in een 
kleinere kring acht lunetten rondom Vught aanleggen als onderdeel van de versterking van 
Fort Isabella en ’s-Hertogenbosch. De meeste van deze lunetten zijn nog substantieel bewaard 
gebleven.53 
Toen in 1860 de eerste definitieve spoortrajecten van Noord-Brabant werden vastgelegd, werd 
Boxtel plotseling een belangrijk spoorwegknooppunt. De spoorlijn van Vlissingen naar Venlo 
kruiste hier de spoorlijn van Eindhoven naar Utrecht.54 Het was niet vanzelfsprekend dat 
Boxtel die rol werd toebedeeld, omdat het traject tussen Tilburg en Eindhoven evengoed – zelfs 
korter – via Oirschot kon worden aangelegd. Het is niet onaannemelijk dat de locatie van 
Boxtel op de eerder door Willem II geformuleerde strategische lijn – en het bestaan van de 
redoutes langs de Essschebaan en voor het Leysenven – extra argumenten waren om voor 
Boxtel te pleiten als spoorwegknooppunt, dat hier beter kon worden verdedigd dan het meer 
open gelegen Oirschot.55  
Met het uitbreiden van de Boxtelse bebouwing in de loop van de twintigste eeuw werden de 
meeste locaties van de verdwenen redoutes bebouwd of bestraat, waardoor het nu moeilijk 
voor te stellen is hoe de redoutes oorspronkelijk in het landschap lagen. In veel gevallen zijn 
de straten dwars erover aangelegd, wat reconstructie onmogelijk maakt. Op de plaats waar de 
lunet aan het Ossenpad heeft gelegen, liggen nu bijvoorbeeld de spoorlijn van Eindhoven naar 
Tilburg en ’s-Hertogenbosch. In andere gevallen, zoals bij de Komsche Hoef, blokkeerden de 
redoutes zelf de doorgaande wegen. 
Tot 2008 waren alleen de redoutes aan de Esschebaan en voor het Leysenven bekend. 
Archiefonderzoek in ’s-Gravenhage door de Heemkundekring Boxtel bracht dat jaar de tien 
andere redoutes met hun locaties aan het licht op militaire stafkaarten. Hieruit blijkt ironisch 
genoeg dat de Redoutestraat en het Ronduutje – beide genoemd naar de versterkingen – niet 
in de directe nabijheid van een vroegere redoute liggen. Naar aanleiding van deze 

                                                           
48 J. Coenen, Baanderheren, boeren & burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en 
Gemonde, Boxtel, Æneas, 2004, pp. 300-301. 
49 Coenen, Baanderheren, boeren & burgers, pp. 300-301/Informatie verstrekt door Ruud van Nooijen. 
50 Ibidem/Ibidem. 
51 Brabants Centrum, Tentenkamp op de hei. 
52 Brabants Centrum, Tentenkamp op de hei/Nooijen, ‘Boxtel en Brabant ten tijde van de afscheiding van België, 
1830-1839’, p. 46. Tsaar van 1855 tot zijn moordaanslag in 1881. Anna Paulowna zelf was een dochter van tsaar Paul 
I (regerend van 1796 tot zijn moord in 1801) en een oudere zuster van tsaar Nicolaas I (regerend van 1825 tot 1855). 
53 Brabants Centrum, Redoutes en lunetten. 
54 Coenen, p. 288. 
55 Brabants Centrum, Unieke vondsten in de archieven. Deze aanname is hypothetisch, omdat Nederland van 1839 
tot 1914 geen buitenlandse bedreigingen of ontwrichtende, binnenlandse onlusten ondervond. 
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ontdekkingen is de redoute aan de Konijnhoolsedreef – een van de weinige waarbij dat nog 
mogelijk was – in 2009 gereconstrueerd op initiatief van Heemkundekring Boxtel in 
samenwerking met Waterschap De Dommel. 
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