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Introduc�e
In het voorjaar van 2015 overhandigde Harry van Kuijk een USB-s�ck aan 
zijn oudste kleindochter Nina, die toen 15 jaar was. Op deze s�ck stond 
het hierna volgend ar�kel voor Heemschild. Het was inhoudelijk af en 
door Harry al in de bijpassende lay-out gezet.  Nina, die een talenknobbel 
hee�, had in een eerder Heemschildar�kel van haar opa achteraf een 
spelfout ontdekt. Dit keer wilde Harry daarom geen risico lopen. Hij 
verzocht Nina om een laatste check. Het hee� geen haast, zei hij erbij.
Tot ieders grote schok overleed Harry op 20 juni 2015. Nu, zes jaar later, 
bieden wij het ar�kel van Harry aan, na het raadplegen van Willie Damen- 
van de Mosselaer en uiteraard gecontroleerd door Nina. Wij hopen dat 
het ar�kel een waardevolle bijdrage is aan de geschiedschrijving over Sint-
Oedenrode. Mogelijk vormt het voor onderzoekers binnen en buiten ons 
dorp bovendien een interessant puzzelstuk in andere studies.
Hartelijk dank aan het bestuur van Heemkundige Kring De Oude Vrijheid, 
de redac�e van Heemschild en aan iedereen die op welke wijze dan ook 
door de jaren heen hee� bijgedragen aan de inhoud van het ar�kel.

Anne van Kuijk
Annejbgwvankuijk@gmail.com
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MILITAIRE VERDEDIGINGSWERKEN 
IN SINT-OEDENRODE 1839

Harry van Kuijk

Begin februari 1839 ontstond er grote beroering in Sint-Oedenrode. Het 
gemeentebestuur kreeg, geheel onverwacht, van het militaire gezag de 
opdracht om direct aan meer dan duizend militairen kost en onderdak te 
bieden, gereedschappen en werktuigen beschikbaar te stellen en hand- en 
spandiensten te verlenen bij het aanleggen van verdedigingswerken. De 
aanleiding tot dit alles was een door Koning Willem I en zijn bevelvoerders 
verwachte inval van het Belgische leger, dat zich na het bestand volgende op 
het door Koning Willem I verworpen verdrag van Londen (15 nov. 1831) 
aanzienlijk had versterkt.
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De ouderen hadden het meegemaakt en de jongeren er over horen vertellen 
hoe in augustus 1794 Hannoverse, Hessische en Engelse troepen, in 
verdediging tegen het oprukkende Franse leger, zich in het dorp inkwar�erden 
en verschansten, de op het veld staande gewassen vernielden en alles roofden 
wat eetbaar was. En hoe de Fransen nadien in het dorp huishielden. Stond hen 
dit alles nu weer te wachten?
Aan de hand van de in het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek en elders 
aanwezige bronnen willen we een beeld scheppen van deze he�ige periode in 
de Rooise geschiedenis.

Algemeen Handelsblad 12-02-1839.

Algemeen Handelsblad 14-02-1839.

Arnhemse courant 19-02-1839.



3

Algemeen Handelsblad 21-02-1839.

Noord Brabander 23-02-1839.
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In 1838, acht jaar na de Belgische opstand, ging Koning Willem I akkoord met
de door de grote mogendheden afgedwongen defini�eve afscheiding van 
België, maar toen stelde het Belgische parlement meer eisen. Het Belgische 
leger had zich de voorgaande jaren aanzienlijk versterkt. Koning Willem I en 
zijn zoon Prins Willem van Oranje verwach�en een inval van het Belgische 
leger, om door de verovering van Noord-Brabant, of een deel daarvan, aan hun 
eisen meer kracht bij te ze�en. Ook twijfelde de Koning aan de 
betrouwbaarheid van veel van zijn onderdanen in het zuiden van het land. Na 
door de Belgen uitgelokte schermutselingen aan de bestandsgrens begin 1839 
leek de inval nabij.

De linie rond Den Bosch
De Prins van Oranje nam het commando van het leger over van Zijne 
Doorluch�ge Hoogheid de Luitenant Generaal, Hertog van Saxen Weimar, en 
gaf opdracht voor de uitvoering van zijn plan tot aanleg van een linie rond
 ’s-Hertogenbosch. De opzet van dit plan was een veilige bufferzone te creëren 

in het gebied rond 
‘s-Hertogenbosch voor de 
bevoorrading van zijn leger vanuit 
Holland en om bij een eventuele 
terugtocht zijn leger van 50.000 
man te herbergen. Deze linie liep 
van de Maas ten noordwesten van
‘s-Hertogenbosch via Cromvoirt, 
Helvoirt, Vught, Esch, Boxtel en
Liempde naar Sint-Oedenrode. (1) 
De gebieden tussen de Maas,
Cromvoirt en de laaggelegen 
gronden langs de Lije, Essche 
Stroom, Smalwater en Dommel 
kon men inunderen.
In de tussenliggende gebieden 
maakte men verdedigingswerken. 
Zo ook in Sint-Oedenrode bij de 
Nijnselseweg, Boskantseweg en 
Heistraat.

De Prins van Oranje.
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De werken bestonden uit de aanleg van zogenaamde veldwerken bij de Zonse
Dijk (nu Nijnselseweg) en aan de weg naar Liempde (nu Boskantseweg). De
aanleg van een verschansing achter Eerschot (zuidoostelijke hoek 
Merodestraat-Heistraat). In de stukken noemt men het afwisselend 
veldwerken, verdedigingswerken, verschansingen, veldverschansingen, 
ba�erijen en redoutes. Het leger legde beslag op de nodige grond. De bruggen 
bij de Pannenhoef, de Kerkvonder (brug bij de Knoptoren), de Hogevonder en 
de Bommenagelsebrug werden afgebroken. 

Het gebied om ‘s-Hertogenbosch, tussen de Maas, Helvoirt,
 Boxtel en Sint-Oedenrode.

We beperken ons tot de verdedigingswerken
 bij Sint-Oedenrode.
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Het a�omende hout van de bruggen sloeg men op afstand op, dat van de 
Bommenagelsebrug zelfs in Liempde. Er gingen geruchten dat men het dak van 
kasteel (klooster) Dommelrode wilde wegbreken om op de zolder kanonnen te 
plaatsen en het aangrenzende pensionaat wilde inrichten als kazerne. (2)

Kadaster 1832.
1. Brug bij de Pannenhoef, 2. Kerkvonder (Knoptoren), 3. Hooge Vonder en 

4. Bommenagelsebrug.
(De laatste noemt men nu Bobbenagelsebrug).

1 2

3 4
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(R.A.7634-3026 fol.175). De burgemeester van Sint-Oedenrode, Johan van
Roij, ontving een op 3 februari 1839 gedateerde vertrouwelijke brief van de
Staatsraad Gouverneur van Noord-Brabant: “Zijne Koninklijke Hoogheid de
Veldmaarschalk hee� bevolen dat in onderscheiden localiteiten (gemeenten)
dezer provincie veldwerken en middelen van defensie zouden worden 
daargesteld en mede onder andere in uw gemeente, terwijl tevens in de 
localiteiten requisi�ën (hulpmiddelen) worden gedaan van schoppen, bijlen, 
pikhouwelen, kruiwagens enz. Uedele daarvan bij deze kennisgevende schrijven 
ik u tevens aanbeveel om aan dergelijke requisi�ën te voldoen en in het 
algemeen de bedoelde werkzaamheden te bevorderen”.

Men was op 1 februari al met het werk begonnen.
De in het dorp en de gehuchten ingekwar�erde militairen vorderden in heel de
gemeente, tegen afgi�e van een bon: 88 kruiwagens, 308 schoppen, 50 zakken,
50 grote bijlen, 50 sligmessen, 40 zandstampers, 8 korenschoppen, 12
maatstaven van 1 el, 6 ijzeren- en 13 houten hamers, 2 handzagen, 2 kortzagen
en een par�j boren.

Detail uit een kaart met de in Sint-Oedenrode aangegeven verdedigingswerken
aan de Nijnselseweg, Boskantseweg en in Eerschot.
(Brabant Collec�e).
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Vordering van werktuigen en gereedschappen.
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(R.A.7634-3026 fol.241). De Staatsraad Gouverneur schreef op 28 februari
1839 in een brief aan de burgemeester: “Zoals U kennelijk is, worden in deze
ogenblikken, ook in uwe Gemeente veldwerken aangelegd, die, aangezien de
drang der omstandigheden en de twijfelach�ge houding der vrij nabij liggende
troepen der Belgen in verband met de poli�eke houding onzerzijds aan te
nemen, in haast hebben moeten opgeworpen worden, en volgens de wet der
noodzakelijkheid en voor eigen behoud, zonder in achtneming eniger 
rechtma�ge onteigening, zijn daar gesteld. Volgens een bij mij ontvangen 
missive van den Heer Kolonel Chef van de Generale staf van het leger te velde 
daarbij gemaakte kosten dadelijk betaald”.
Door de ligging van Sint-Oedenrode, in een meander van de Dommel, kon
men, door de aanleg van verdedigingswerken aan de zuid- en oostkant van het
dorp en inunda�e van de Dommelbeemden door middel van de sluizen van de
Borchmolen en de Kasterense watermolen, een aanval vanuit het zuiden 
weren, verplaatsingen en aan- en afvoer via de Hambrug veilig stellen.

Het verdedigingswerk aan de Zonse Dijk. 
(Nu Nijnselseweg)

Kruising Nijnselseweg- Jonker Markus van Gerwenlaan.
Dwars over de Jonker Markus van Gerwenlaan lag de redoute.
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Ligging van het verdedigingswerk aan de Nijnselseweg.

Volgens vermeldingen in de stukken was het 
een redoute.
De onderliggende kaart is een detail uit een 
zogenaamde scha�ngskaart uit 1880. Hieruit 
blijkt dat het werk in 1880 nog aanwezig was. 
De hierover geprojecteerde kaart is het 
huidige kadaster. De redoute was gelegen op 
het perceel sec�e G, nr. 545 van de weduwe 
van Nouhuijs. Het had een afme�ng van 
gemiddeld 62,5x57,5 meter, met een uitweg 
van gemiddeld 55x15 meter.
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* Voor de in dit ar�kel genoemde (ook gebruikte) maten verwijzen we naar de 
toen gangbare maten volgens het NEDERLANDS METRIEK STELSEL. Een publica�e 
van het P.J. Meertens Ins�tuut.
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Het verdedigingswerk aan de weg naar Liempde 
(Boskantseweg).

Ligging van het verdedigingswerk aan de Boskantseweg.

Aangekochte grond van de kinderen Jacob Kien.

Volgens vermeldingen in de stukken was 
het een redoute. De onderliggende kaart is 
een zogenaamde scha�ngskaart uit 1880. 
De hierover geprojecteerde kaart is het 
huidige kadaster. De redoute was gelegen 
op het perceel sec�e H, nr. 977, van de 
kinderen Kien. Het had een afme�ng van 
gemiddeld 60x54 meter, met een uitweg 
van gemiddeld 20x24 meter.
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Boskantseweg 5 t/m 13, waaronder en -achter de redoute lag.

Leeuwerik 9 t/m 15, waaronder en -achter de redoute lag.
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Een redoute is een gesloten veldwerk met alleen uitspringende hoeken. Het 
bestaat uit een door wallen en gracht omsloten binnenterrein met daarin een
verhoging voor de kanonnen.

De gracht bij de redoute aan de Nijnselseweg kon men van water voorzien 
vanuit de gracht bij kasteel Dommelrode. De redoute bij de Boskantseweg 
vanuit de sloot, die er nu nog is, tussen het kasteelpark en de wijk 
Vogelenzang. De beschoeiing van de grachten hee� men waarschijnlijk 
gemaakt met de door de gemeente geleverde 1220 wilgen paaltjes van 1,26 el 
lang, 2235 bossen rijshout en door de Algemene Armen geleverde 330 
takkenbossen. De werken werden belegd met 6038 vierkante ellen graszoden, 
gestoken op gronden van de gemeente, P. Taveniers, P. van Laak en P. de Jong. 
Aan houtwerk voor de bruggen over de grachten en voor andere doeleinden 
gebruikte men o.a. 37 canadabomen, 40 mastenbomen, een grote par�j 
ribhout en planken en het nodige ijzerwerk. Voor de verdedigingswerken had 
men een vrij schootsveld nodig. We mogen aannemen dat het gebied, 
zuidwestelijk, tussen de Dommel bij de Pannenhoef en de Dommel bij de 
Boskantseweg van begroeiing werd ontdaan om een vrij schootsveld te 
creëren. De redoutes werden bemand door een ba�erij ar�llerie.

Reconstruc�e van een redoute. (Wikipedia)
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Kanon met muni�ewagen op de Citadel in Den Bosch. (Foto: H.van Kuijk).

Aan de Nederlands-Duitse grens, bij Bellingwolde, ligt een gerestaureerd
redoute. (Bron: Google Maps).
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De redoute bij Bellingwolde. (Foto: H.van Kuijk).

De verschansing in Eerschot.

Uit kladbrie�es en andere stukken vallen de ligging en afme�ngen van de
verschansing (flèche genoemd) in Eerschot globaal te reconstrueren. Wal,
gracht, brug en poort worden genoemd. De flèche werd aangelegd op de
percelen sec�e C, nr. 748- 751 en 750, van Dirk Theunisse, de weduwe van
Laak en Antonie van den Dungen.
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Kladbrie�e tussen de stukken met aantekeningen over de in beslag genomen
grond aan de Heistraat.



18

Samenvoeging van delen van sec�e G en sec�e C van de kadasterkaart uit 
1832 met daarop geprojecteerd de vermoedelijke ligging van de verschansing 
en het huidige kadaster.



19

Flêche bij Bellingwolde. (Foto: Harry van Kuijk).

Bij Bellingwolde ligt ook een gerestaureerd flêche. (Bron: Google Maps).
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De uitvoering

Op 3 februari 1839 verschenen 50 soldaten aan de poort van het klooster 
Dommelrode om loopgraven aan te leggen rondom de tuin. (3) Gijs Engels, 
meester �mmerman en schrijnwerker, brak de bruggen af bij de Pannenhoef 
en de Knoptoren. Piet Rovers, eigenaar van de Pannenhoefsebrug, bracht met 
paard en kar het a�omende hout weg. De Bommenagelsebrug, eigendom van 
Jan van Heeswijk, werd afgebroken door in Liempde gekantonneerde troepen.
De aanleg van de redoutes werd uitgevoerd tussen 1 februari en 31 maart 1839 
door officieren en manschappen van de eerste tot en met de vijfde compagnie 
van het eerste bataljon Jagers, onder leiding van Kommandant Luitenant 
Kolonel Göetz, met een sterkte van maximaal 1100 man. Deze manschappen 
lagen ingekwar�erd in heel het dorp en in de gehuchten, met tussen 2 en 10 
manschappen per gezin, de hogere in rang bij het de�igste volk. De 
manschappen maakten gebruik van de gevorderde 
werktuigen en gereedschappen. De aanvoer en 
verplaatsing van materialen geschiedde door 
voerlui en boeren uit de gemeente met paard en 
kar, soms met 16 stuks gespan per dag; in totaal 
304 dagen. De toelevering van materialen werd 
verzorgd door de plaatselijke ambachtslieden en 
leveranciers. Een gedeelte van het hout kwam uit Veghel en Liempde. De 
zandstampers werden gemaakt in Lieshout. Alle leveringen van materialen en 
diensten werden opgedragen door de burgemeester, die commando’s kreeg 
van de Luitenant Kolonel Commandant van de Jagers. Er werd de hele week 
doorgewerkt, ook op zondagen. Dit valt op te maken uit de stukken waarin de 
data van hulp door voerlui zijn vastgelegd. Ook valt hieruit op te maken dat er 

geen oponthoud was vanwege 
vorst. De grote modderpoelen, 
veroorzaakt door dit werk, kunnen 
we ons wel voorstellen.
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Op 31 maart 1839 was het werk gereed.

De burgemeester gaf een publica�e uit: op dinsdag 2 april zouden alle 
gevorderde gereedschappen worden opgesteld voor het gemeentehuis. Een
ieder kon, tussen 10 en 12 uur, komen kijken of hij zijn spullen terug kon
vinden. Zo niet, dan moest men dit melden bij het raadhuis. Voor de 
kruiwagens was het werk een waar slagveld geweest: de 88 stuks werden allen 
vergoed tegen ¾ van de nieuwwaarde fl. 4,125. Van de 308 schoppen werden 
er 123 als vermist opgegeven. Verder werden er nog 21 zakken, 24 grote bijlen
en 21 sligmessen vermist.

De defecte kruiwagens en 55 par�jen zogenaamde rommel kwamen in het 
bezit van Cornelis van Dijk, administrerend armenmeester. Hij liet dit bezit op 
14 april 1839 publiek verkopen door Constan�jn Chris�aan Laurens van 
Vessem, als gemach�gde van notaris Pieter de Jong. Er werden 26 defecte 
kruiwagens verkocht met een opbrengst tussen 40 cent en fl. 2,70 per stuk. De 
55 kopen zogenaamde rommel werden verkocht voor een bedrag tussen
35 cent en fl. 2,40 per koop. De totale opbrengst voor de armenkas was 
fl. 95,95, minus fl. 7,19 kosten.
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Sociale en economische aspecten

(R.A.7634-94, fol. 109). Op 17 februari 1839 gaf de burgemeester een 
publica�e uit met de mededeling dat op ’s Konings last het onbepaalde verlof 
van de dienstplich�gen van de lich�ng 1832 en 1833 met onmiddellijke ingang 
was ingetrokken en dat zij die hiervoor in aanmerking kwamen zich 
onmiddellijk bij hun onderdeel moesten melden.

Het leger beschikte in die �jd niet over de middelen om 
de troepen te velde in de winter kost en onderdak te 
bieden. Om die reden werden de soldaten ondergebracht 
bij de inwoners van de gemeente. Op 29 januari 1839 
kreeg de Kolonel Kommandant van het 1e bataljon Jagers, 
1e Luitenant Schoonveld, de marsorder zich met 
5 pioniers en 5 jagers vooruit te begeven naar 
Sint-Oedenrode, teneinde inkwar�ering in gebruik te 
brengen voor genoemd bataljon. De volgende dag waren 
er al 939 manschappen ingekwar�erd. In februari zouden 
dat er gemiddeld 936 zijn, in de maanden maart, april en 
mei bijna 1100 man. Dit leger lag ingekwar�erd in de 
gehele gemeente, van Gemonde tot op Vressel en van 
Eerde tot op Vernhout, soms met wel 10 man bij een 

gezin, zoals bij Oppers op Jekschot en 
bij Sanders op Vressel. Op 
verschillende dagen kwamen ook nog 
doortrekkende troepen overnachten, 
in groepen van tussen de 15 en 100 
man, met soms wel 30 paarden. Voor de paarden vorderde 
men stallen. Al dat volk moest eten, slapen en bij het vuur 
zi�en; dit alles in een gemeente van rond 4000 inwoners 
in 688 huizen, waarvan er ongeveer 300 slechts één 
vertrek hadden, en ongeveer 250 niet meer waren dan 
hu�en. (4) De soldaten konden niet kiezen: ze kregen een 
adres toegewezen. Bedden waren er natuurlijk niet 
voldoende: de meeste soldaten moesten zich tevreden 
stellen met een bos ligstro. De hogeren in rang lagen bij 
het voorname volk in het centrum, zoals bij burgemeester 
Johan van Roij, bij notaris de Jong, bierbrouwer Van 
Hombergh, W. van der Hagen en de familie Kemps.
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De beroepsmilitairen met voldoende middelen konden ook, op eigen kosten,
een kamer huren in een logement. De vergoeding voor inkwar�ering inclusief
de kost bedroeg 35 cent per dag. De burgemeester had op gezag van de 
Kolonel Commandant vijf wachtlokalen ingericht, voorzien van kachels en 
ligstro. Deze wachtlokalen moest hij maandelijks laten voorzien van vers ligstro,
steenkolen, turf en kaarsen. Deze lokalen waren gelegen in de Oude Vrijheid
(Markt?), het Kofferen, bij de Knoptoren, bij het klooster (Dommelrode), en
er was nog ergens een hoofdwacht.
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Al dat volk moest te eten hebben. De boeren konden veelal voorzien uit eigen 
voorraad; de burgers moesten aankopen doen. Door de gestegen vraag stegen 

de prijzen. Men denkt dat de boeren aan die 35 cent wel 
wat overhielden. Enkele burgers trokken weg met 
medeneming van hun meubels om aan inkwar�ering te 
ontkomen. De vijf bakkers in het dorp hadden aangetoond 
dat zij gezamenlijk in zes uren 4000 broden konden 
bakken. Bij al het karrentransport voor de 
verdedigingswerken moesten de voerlui en boeren ook 
nog doorlopend karrenvrachten uitvoeren voor 
troepenverplaatsingen tot ver in de omgeving en met 
paard en kar zieke soldaten vervoeren naar bijvoorbeeld 
Meijel, Den Bosch en Valkenswaard. Die vrachten werden 
per uur afstand betaald: naar Meijel 6 gulden, naar Den 
Bosch 3 gulden. Al dat volk trok marskramers aan met 
allerlei producten en genotmiddelen voor de militairen. 
Het soldatenvolk kon moeilijk de hele avond in den hert 
blijven zi�en: het zocht ver�er in kaarten, buurten en 

muziek maken. De plaatselijke middenstand, en zeker de kasteleins, beleefden 
gouden �jden. De leefwijze van de Brabanders op het pla�eland was voor de 
Noorderlingen, en zeker voor die uit de steden, een hele gewaarwording. Ook 
de taal was voor hen een probleem. Sommige bezigheden hebben een 
universele taal, zoals hofmakerij. De meisjes vonden die militairen in hun 
uniformen wel aantrekkelijk en een enkel trouwde met zo’n vreemdeling. De 
pastoor en de dominee kregen kerkbezoek van die vreemdelingen en wellicht 
ook een cent in het zakje. Over ongeregeldheden in die �jd is weinig te vinden. 
Een paar incidenten zijn in een proces verbaal opgenomen, 
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zoals de belediging van een paar hoge militairen door Mie van
de Spank. Zij noemde hen hoerenlopers. (Mie kwam haar hele leven lang
vaak met jus��e in aanraking). Van Kapitein Kommandant Schipper, brigadier
bij de ba�erij, gehuisvest bij de kinderen Moeskops in de Heikant, werd
zijn donkerblauwe laken manteljas gestolen. Johan van de Rijt op Rijsingen
zag verdachte bewegingen in zijn paardenstal. Samen met de veldwachter
vond hij een jonge vrouw gelegen tussen twee kanonniers op enige bossen
haverstro. De jonge dame verklaarde a�oms�g te zijn uit den Bosch, van
beroep kraamster te zijn en de kost te verdienen met ruilhandel.

(R.A.7634-1803). De Kommandant der Rijdende Ba�erij nr. 2 beklaagde
zich bij de burgemeester “Ontwaard hebbende vele liederlijke vrouwspersonen
uit vreemde gewesten die zich in deze gemeente ophouden en manschappen
mijner onderhebbende ba�erij besme�en, getuige onder andere bijgaande
geneeskundig cer�ficaat ….”. Hij verzocht de burgemeester twee
van deze vrouwspersonen, die afgelopen nacht op heterdaad betrapt waren,
op te zenden naar het arrest in ‘s-Hertogenbosch.
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Op 19 april werd in Londen het vredesverdrag met 
België ondertekend.

Dit betekende echter niet het einde van de inkwar�ering. In de maand mei 
waren er nog 1081 man, in juni 898 man en in december 134 man ingekwar-
�erd in Sint-Oedenrode. In die maanden bleven ook nog veel doortrekkende 
legeronderdelen overnachten en moesten voerlui vrachten uitvoeren.

Algemeen Handelsblad 23-04-1839.

Algemeen Handelsblad 08-05-1839.

Leydse courant 08-05-1839.
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Noord Brabander 19-03-1839.

Arnhemse courant 15-06-1839.
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Piet Rovers haalde het afgekomen hout van de Pannenhoefsebrug terug. Gijs 
Engels maakte een begro�ng voor het herstel van de bruggen bij de 
Pannenhoef, de Knoptoren en de Hogevonder. Hij leverde het tekortkomende 
hout en ijzerwerk en herstelde deze bruggen in uurloon met vijf �mmerlieden 
in zeven dagen, voor 1 gulden per man per dag.

Het herstel van de bruggen
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J. Vervoort werkte voor G. Engels der�en en een halve dag aan de bruggen
tegen 100 cent per dag.
Gijs Engels herstelde in juni en juli ook de Bommenagelsebrug voor een bedrag
van 220 guldens en 20 centen. Hij werkte hier voor 80 cent per man per
dag. (5)

De financiële afwikkeling

* Ter vergelijking van de geldbedragen: de gemeentebegro�ng bedroeg
fl. 4000,00 per jaar, die van het armbestuur fl. 2200,00. (R.A.7634-41).

Iedereen die leveran�es had verricht en werk had uitgevoerd stuurde zijn 
rekening naar de burgemeester, die tussen�jdse voorscho�en kreeg. Na het 
einde van het werk moest hij zorgen voor een totaaloverzicht.

In een brief aan de burgemeester d.d. 28 februari schreef de Staatsraad 
Gouverneur:
“……mag ik echter niet verzuimen uwen aandacht daarop speciaal te ves�gen, 
dat het in het welbegrepen belang der rechthebbende is, de schadevergoeding
billijk te begroten, en dezelven niet te overdrijven, daar anders
moeilijkheden zouden ontstaan en kosten van exper�se en ene lange uitstel
van betaling het gevolg zouden moeten wezen, dat alles ……”.
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Een kleine rekening kwam van touwslager Willem van de Mosselaar, voor de
levering van 3 meetkoorden van 45 el.

Baas en knecht gewerkt voor 80 cent per dag.
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Een grotere rekening kwam van B.H. Clerex uit Liempde, voor levering van
eikenhout ten behoeve van het herstel van de Bommenagelsebrug.

Ook oude spijkers waren geld waard.
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Servaas van den Brand, de plaatselijke smid, maakte de nagels, waarvan 
de langste 28 cen�meter, en ander ijzerwerk voor herstel van de Pannenhoefsebrug 
en de Kerkvonder.
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Voor repara�e van een bij de a�raak van de bruggen beschadigde schuit en
voor het lenen, halen en brengen van een schuit op Wolfswinkel.

Uit al die bonnetjes maakte de secretaris het totaaloverzicht:
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“ Aldus onder reserve van geleverde zoden,…”.
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De geleverde gras- en heizoden.
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Prijsvaststelling van de ingenomen gronden van de kinderen Kien, Elisabeth 
van Nouhuijs, Dirk Theunisse, wed. Piet van de Laak en Antonij van den 
Dungen.

De kinderen Kien kregen 10,8 cent per vierkante meter, E. van Nauhuis kreeg 
13,8 cent per vierkante meter, op dat veld stonden rogge en wortelen, en 
Theunissen, van de Laak en van den Dungen kregen 12 cent per vierkante 
meter.
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Over de rekening fl. 220,20 voor het herstel van de Bommenagelsebrug was de 
Luitenant van de Generale staf niet tevreden: hij vond dat de brug voor de a�raak 
al ver versleten was en bood in een brief de burgemeester fl. 200,00.

Een rekening voor 304 dagen met kar en paard a. fl. 3,50 per dag is fl. 1064,00
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De Luitenant van de Generale Staf werd ongeduldig: hij verlangde met spoed
instemming met het geboden bedrag, of anders de reden waarom hij geen antwoord
kreeg.
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De Luitenant van de Generale Staf verzocht de burgemeester de fl. 200,00 voor het 
herstel van de Bommenagelsebrug op te komen halen in Boxtel.
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Voor de hulp aan het leger met paard en kar was fl. 3,50 per dag in rekening 
gebracht. De Luitenant Generaal vond dat te veel: hij deed de burgemeester een 
aanbod van fl. 2,00 per dag.
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De burgemeester nam met fl. 2,00 per dag geen genoegen en verwees de Luitenant
Generaal naar ar�kel 22 van Zijne Majesteits besluit d.d. 3 augustus
1814, waarin de vergoeding van fl. 3,50 was vastgesteld, ...” de betaling derzelve
wachtende”.
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De burgemeester, belast met het toezicht, waarschuwt een ieder tegen het 
weghalen van gaas, hout e.d. van de redoutes in het Kofferen, de Bogt en 
achter Eerschot: ...”en worden de ouders en voogden bij deze mede 
aangemaand om hunne minderjarige kinderen of pupillen waarvoor zij regtens 
verantwoordelijk zijn, daarvan zorgvuldig te onthouden”.

Van het veldwerk in Eerschot aan de Heistraat is sindsdien in de stukken niets 
meer te vinden.

Het vervolg

Publica�e 16 juni 1839.
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In 1846, en ook in eerdere jaren, werd het grasgewas op de veldwerken door
de Domeinen verpacht.
(R.A. 7634-470) In 1846 was er geen gegadigde verschenen voor de pacht. De
ontvanger der Domeinen vroeg de burgemeester iemand te zoeken voor het
gras. Hij vond er niemand voor.

Het was in die �jd niet ongewoon om grond van de overheid te beschouwen
als algemeen bezit. Men töördù de geit langs de openbare weg en 
waarschijnlijk ook wel op de redoutes.

Noord Brabander 28-05-1846.
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In 1849 werden de grenzen der militaire gronden vastgelegd en op 5 februari 
1850 goedgekeurd door de Minister van oorlog. Pas dan vond de 
grondoverdracht plaats. In 1852 mocht men de borstweringen van de 
veldwerken slechten, maar geen grond afvoeren.
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De Noord Brabander 18-09-1852.
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Op kaartjes van Waterschap de Dommel uit 1862 staan de contouren van de
veldwerken ingetekend.

Kasteellaan

Dommel

Dommel
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Op deze zogenaamde scha�ngskaarten uit 1880 staan de verdedigingswerken
aan de Nijnselseweg en Boskantseweg nog ingetekend.

Op dit kaartje uit 1880 is van het verdedigingswerk in Eerschot niets meer te zien.
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Het huis op de hoek Nijnselseweg- Jonker Marcus van Gerwenlaan draagt de
naam “De Ba�erij”. Het terrein waarop het huis staat noemde men vroeger ook 
zo. In Heemschild jrg.35 (2001) nr.2, schrij� Bep van Lieshout over deze 
naamgeving en verwijst naar A. C. Brock, “Beschryving der Vryheid St. Oden-
Rode”, pag.175. A.C. Brock schrij� hier over de Franse inval in augustus 1794:

De ligging van het terrein aan de Nijnselseweg was waarschijnlijk strategisch
zo guns�g gelegen dat het meerdere malen diende voor de aanleg van 
verdedigingswerken, zoals in 1839.
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De verdedigingswerken van 1839 bleken van geen nut geweest en zijn door de
�jd verdwenen: waarschijnlijk vanwege de Ves�ngwet van 1874, die bepaalde
dat de ves�ngwerken en linies die in onbruik zijn geraakt (vooral in noordelijke,
oostelijke en zuidelijke provincies) worden opgeheven.
Grondsporen kunnen nog aanwezig zijn in de tuinen tussen de bebouwing.
De genoemde bruggen gebruiken we nog dagelijks, ook de brug bij de 
Pannenhoef, na een lange afwezigheid.

Noten:
(1) David C. H. Ross in De Kleine Meierij, jrg.58 (2009) nr.4, pag.123.
(2) Bep van Lieshout in Heemschild jrg.35 (2001) nr.2, pag.35.
(3) Idem.
(4) Wiro Heesters in “Sint-Oedenrode, zwer�ocht door een boeiend verleden”,
pag.177.
(5) Gijs Engels, �mmerman en schrijnwerker, had een druk jaar: hij maakte in
1839 ook voor fl. 268,28 de orgelkast in de Sint Mar�nuskerk.

Bronnen:
R.A.Rijksarchief ’s-Hertogenbosch
kranten.delpher.nl
Kadaster
W. Damen - van de Mosselaer

Sint-Oedenrode 2014
Harry van Kuijk
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Harry van Kuijk  1936-2015

Ter nagedachtenis aan Harry van Kuijk is op 9 april 2016 een Buurtbank 
onthuld bij de Knoptoren in Sint-Oedenrode met deze tekst: 
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