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INLEIDING

De heer Wim van den Oord werd geboren te 's-Hertogenbosch.
(24 november 1932)
Na zijn studietijd nam hij dienst bij het luchtmachtkorps.
Zijn laatste functie was:
Hoofd Bureau Voorlichting
Basis Informatie Centrum
Vliegbasis Eindhoven.

In deze periode ontstond bij hem het idee een onderzoek te doen naar het ontstaan en de
geschiedenis van het fort: "Crèvecoeur".
Hoewel hij reeds ver gevorderd was met zijn onderzoek, was het hem niet gegeven zijn werk
te voltooien.
Hij overleed op 6 oktober 1989 te Son en Breughel.

OP ZOEK NAAR HET VERGETEN FORT CREVECOEUR

Het moet een enorme opgave geweest zijn om alle archiefstukken, welke in aanmerking
kwamen door te nemen op zoek naar gegevens die betrekking hadden op de geschiedenis van
het fort "Crèvecoeur".
Een eerste aanzet komt van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage in een schrijven van
15 september 1983 aan de genoemde onderzoeker waarin wordt bevestigd, dat het fort
Crèvecoeur een verdedigingswerk "gener klasse", gelegen is in de gemeente Empel
(Koninklijk Besluit van 25 januari 1854) en behorend tot de verdedigingswerken van "de
Nieuwe Hollandsche Waterlinie". Vanaf 1922 (instelling van de Vesting Holland) vormde de
Hollandse Waterlinie het oostelijk front van de genoemde vesting.

In deze brief adviseren zij de navolgende archieven in te zien:
Archief van het Ministerie van Defensie, 1813 - 1913
Inventaris 2.13.01
Archief van het Ministerie van Financiën. Afdeling Domeinen,
1869 - 1913
Inventaris 2.08.20
Dossier Empel
Archief van de Ingenieur der Domeinen voor de ontmanteling der vestingen, 1868 - 1900.
Inventaris 2.08.25
Archieven:
-Generale Staf 1845 - 1918
Plaatsinglijst 2.13.15
-Hoofdkwartier Veldleger 1907 -1942
Plaatsinglijsten2.13.16
2.13.17
2.13.18
-Dienst der Genie 1814 -1940
Inventaris2.13.02
2.13.03
Plaatsinglijsten: L.M. 4583 - 4620 - 6038 - 6051.

Commandant en Inspecteur der Vesting - Artillerie, 1878 -1941.
Inspecteur der Genie, 1866 - 1940.

Bureaux der Genie, 1939 - 1942.
Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te 's-Hertogenbosch,
1845 - 1941.
Plaatsinglijst van deze laatst genoemde 2.13.45, 1 t/m 7.
Bewapeningsvoorschriften van het fort Crèvecoeur worden aangetroffen in het Archief van de
Generale Staf van de Koninklijke Land- en Zeemacht, 1813 - 1918.
Omslagnummer 154 stuknummer 4.
Omslagnummer 161 stuknummer 8.

Uit de verschillende aantekeningen blijkt, dat o.a. de navolgende boeken werden geraadpleegd:
A.J. van der Aa. Aardrijkskundig woordenboek 1841
T. Bosscha. Nederlandse Heldendaden te Land, 1875
A.C.T. Gevers. Overzicht van Neerlands Verdedigingswerken, 1769
C.N. Barclay. History of the 53 rd Welsh - Division, 1956
H. Hardenberg. Overzicht betreffende sterkte, samenstelling, betaling, verzorging en
verpleging van het Nederlandse leger, 1858
R. Rolf. Bunkers in Nederland, 1982
Te Raa en de Bas. Het staatse leger, 1911
Nerkus - van Gendt. Beschouwingen en bijdragen tot de kennis van ons land in verband met
de verdedigingsaangelegenheden.
N.H. Nierstrasze. De watervrijmaking van 's-Hertogenbosch, 1877
C.J. Gudde. Geschiedenis van vestingen en forten

In de archieven van het 3e Genie Commandement wordt melding gemaakt omtrent
wijzigingen in de bewapening van dit fort in de jaren: 1908 - 1909 - 1912 - 1913.
(Portefeuille O. 1921.)
In het archief van de Inspecteur van de Vesting - Artillerie worden de gegevens vermeld over
de juiste bewapening van dit fort in het jaar 1909 (plaatsing 896) alsmede de ontwapening
van dit fort in 1914 (plaatsing 585 artillerie 588).
In dit laatst genoemde jaar wordt het aanwezige artilleriegeschut overgebracht naar het
Algemene - Verdedigings - Park te Hembrug. Wel wordt er op dat moment mede bepaald,
dat, indien het fort opnieuw in staat van verdediging wordt gebracht, dit moet gebeuren met
eenheden uit de lichte geschutreserve.
De uitgebreide brief van het Rijksarchief vervolgt dan o.m. met de navolgende passages;
In de periode 1914-1918 bevond zich op dit fort een afzonderlijk Dètachement van
onbetrouwbare elementen uit het Nederlandse leger welke daar onder bewaking waren gesteld
van een afdeling van de tweede Infanterie - Brigade. Vanaf 1923 was het fort een periode in
gebruik als opslagplaats voor : "geinterneerd - Materialen".
In de Archieven van het Regiment Genie Troepen van 1932 (218 pak AAGG 44) wordt
medegedeeld, dat de aanwezige munitie in het fort vermoedelijk te zijner tijd zou worden
overgebracht naar het fort Orthen.
Opmerkelijk is het, dat in de stukken van de Inspecteur der Genie inzake het verbeteren en
wijzigen van verdedigingswerken in en rond 's-Hertogenbosch in de periode 1930 - 1940 het
fort Crèvecoeur niet met name wordt genoemd.
Tot zover de aangehaalde brief.

Bij het onderzoek maakt dhr. van den Oord een aantal malen gebruik van de Historisch Topografische - Atlas van het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch.
Ook hierin blijkt duidelijk hoe belangrijk de strategische waarde van dit fort was.
Bij een afbeelding van het jaar 1734 is de tekst gevoegd:
"Crèvecoeur, een stercke forteresse gesitueert tussen de rivieren de Maase en de Diese".
Een nog betere en uitgebreide omschrijving komt voor in: "Tegenwoordige Staat der
Verenigde Nederlanden" uit 1740.
"Op de grenzen van Holland en Brabant, daar waar het riviertje de Dieze in de Maas valt, een
uur ten noordwesten van 's-Hertogenbosch gelegen, was allang een sterke vesting, doch in de
oorlog veel geleden hebbende, is zij een geruime tijd verwaarloosd geweest.
Voor weinige jaren, is zij wederom in goede staat gesteld".
Bij het ordenen van zijn gegevens bleken delen van de door hem geschreven tekst te
ontbreken; we hebben deze kunnen aanvullen en waar nodig uitgebreid met gegevens
verkregen van:
-Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch

-Stadsarchief 's-Hertogenbosch

-Bisschoppelijk Archief 's-Hertogenbosch
-Bouwhistorisch Onderzoek van de Gemeente 's-Hertogenbosch
-Heemkundekring: "Onsenoort" De Heer J.F. Meesters
Mevrouw A. Heimeriks
-Hervormde Gemeente te Engelen, Mevrouw A. Vermeijden
-Genie Museum te Vught, Adjudant G. Lamboo
-De heer W.M. van Engelen te Hedel
-De heer H. van Kessel te Son
-Vaar- en Duikersschool van het Korps Genie troepen
-De heer Luc van Gent te 's-Hertogenbosch
-Mevrouw Iet van den Oord te 's-Hertogenbosch.

Voor hun medewerking onze bijzonder hartelijke dank!
's-Hertogenbosch, najaar 1992
H. Bruggeman

DE GESCHIEDENIS ROND DE NAAM "CREVECOEUR"

Het fort dankt eigenlijk zijn naam aan de roerige periode aan het einde van de 16e eeuw.(o.m.
80-jarige oorlog 1568-1648)
Door het overlijden van Willem van Oranje kwam het leger te staan onder leiding van Prins
Maurits, die probeerde zijn grondgebied o.m. in de omgeving van 's-Hertogenbosch uit te
breiden.
In deze machtsstrijd speelde het fort Crèvecoeur juist door zijn ligging aan de rivier de Maas
telkens een belangrijke rol als de strijdende partijen slag leverden.
In november 1585 marcheerden de Staatse troepen vanuit de Bommelerwaard in slagorde op
om dan via de rivier de Maas over te steken naar Brabant voor een aanval op
's-Hertogenbosch teneinde de stad op de Spanjaarden te veroveren. De troepen van Prins
Maurits staan onder bevel van Graaf Philips van Hohenlohe, vrijheer tot Langenburg (1550 1606).
Het was niet de eerste keer, dat de Staatsen optrokken naar 's-Hertogenbosch. Ook in 1578,
1581 en 1583 was de stad het doel van hun opmars, de sterkte van de Staatse troepen was
toen echter van zo'n geringe betekenis, dat succes reeds bij voorbaat uitgesloten was.
De Spaanse troepen willen deze aanval op de stad verijdelen, steken de rivier de Maas over
om slag te leveren met de vijandelijke troepen op het Gelderse grondgebied. Deze Spaanse
legermacht van zo'n 5000 manschappen staat onder leiding van Graaf van Mansfeld. Zijn plan
om de opmars te stuiten mislukt, de aanval wordt door de Graaf van Hohenlohe afgeslagen.
Verslagen en in de grootste wanorde moeten de Spanjaarden zich terugtrekken. Zij proberen
te ontkomen aan de achtervolging door het Staatse leger en het gevaar van het wassende water
in de polders van de Bommelerwaard. Hohenlohe had de taktiek van de doorgestoken dijken
toegepast, waardoor het water van de Maas en Waal de Spaanse krijgers dreigde te
verzwelgen. In paniek vluchtten zij in de boten terug naar het Brabantse land.
De bedoeling was, dat zij zich zouden hergroeperen bij de Schans van Empel. Vele
Spanjaarden moeten bij deze terugtocht jammerlijk verdronken zijn.
De Staatse troepen, welke zich inmiddels ook ingescheept hadden, zetten de achtervolging in
op de verkleumde Spanjaarden. De vloot, bestaande uit zo'n 100 bemande vaartuigen, meerde
af voor de Brabantse oevers van de Maas met een deel van de troepenmacht; een ander deel
was aan land gezet en dreef de Spanjaarden rond Empel samen. Deze zaten als ratten in de
val. Honger, koude en de natte moerassige grond deden het moreel van de Spanjaarden zo
snel dalen, dat Hohenlohe ervan overtuigd was, dat het nog slechts een kwestie van korte tijd
was voordat de ingesloten troepen zich zouden overgeven.
De Staatse aanvoerder, zich heer en meester voelende, was ervan overtuigd, dat ook de
inname van de stad 's-Hertogenbosch door zijn troepen zeer wel mogelijk was.
Had hij wellicht met alle factoren in zijn strijdplan rekening gehouden, zeker niet met de
weergoden, want deze waren de Spanjaarden uiteindelijk gunstiger gezind als de Staatsen.
De windrichting veranderde en hiermede werd zeer koude lucht aangevoerd waardoor het
ging vriezen. De Spaanse troepen, al weken bivakkerend op de natte drassige grond,

dreigden nu helemaal te verkleumen. De vorst sloeg echter zo hard toe, dat de schepen van
Hohenlohe gevaar liepen vast te vriezen in de wateren van Maas en Dieze. De legerleiding
besloot hierop hals over kop de schepen met de troepen terug te trekken richting Holland; de
aanval op 's-Hertogenbosch was dus voortijdig beëindigd. De Spaanse troepen, die op het
punt stonden zich over te geven en zich al verzoend hadden met hun krijgsgevangenschap,
waren dolgelukkig met de aftocht van de vijand. Omdat dit feit op 8 december 1585
plaatsvond - een Maria feestdag - werd alle lof toegezwaaid aan Maria en sprak men zelfs van
het wonder van Empel.
In het jaar 1587 doet het Staatse leger wederom onder leiding van Graaf Philips van
Hohenlohe een poging tot verovering van de stad 's-Hertogenbosch. Zij begonnen, nadat zij
de Meierij waren binnengevallen, het dorp Engelen met fort te belegeren. Hun krijgsmacht
bestond uit voetvolk in een aantal van 4000 en ruiters in een aantal van 1000.
Bovendien beschikten zij over enige "oorlogh schepenen" welke op de plaats waar de Dieze
zich in de Maas stort afgemeerd lagen.
Door de stad 's-Hertogenbosch werd ter verdediging van een mogelijke aanval door het
Staatse leger de hulp ingeroepen van het Spaanse leger, dat onder leiding stond van Claude
van Barlaimont, Heer van Hautepenne. Zijn troepenmacht bestond uit 22 vaandels
voetknechten hetgeen neerkomt op 3200 manschappen en 20 vaandels ruiters wat een sterkte
opleverde van 1000 manschappen. Hij stelde zijn troepen in de nabijheid van Vlijmen op, om
van daaruit een felle stormaanval te doen op het ingesloten Engelen. Om deze aanval af te
slaan had Hohenlohe een wal opgetrokken van karren en wagens welke bemand waren door
zijn soldaten. Mochten de Spanjaarden toch een bres slaan in deze wal, dan was het de taak
van de op de Maas liggende schepen op de zijflanken van de doorgebroken vijand te vuren.
Het enige succes, dat Hohenlohe in deze strijd boekte was de verovering van de schans en het
dorp Engelen.
Omdat de Staatse legerleiding geen enkel nut zag in het in bezit houden van deze schans werd
hij door de troepen geslecht.
Minder goed liep het in deze strijd af met de Spaanse veldheer. Het verhaal wil, dat hij
getroffen werd door een schot uit een coluvrini (een klein kanon) vanaf een schip. Ernstig
gewond werd hij vervoerd naar 's-Hertogenbosch, waar hij op 14 juli 1587 overleed. Het
verdriet om de dood van deze beminde Spaanse krijgsman was zo groot, dat de onder hem
staande troepen de plaats waar hij sneuvelde noemden: "Crepi - Cordi um".In het frans:
"Crèver - Coeur" hetgeen betekent: Hartsmart - hartebreker - harteleed. (overigens komt er in
een oud Nederlands aardrijkskundig boek,samengesteld door A.J. vd Aa in 1841, een andere
verklaring omtrent deze naam voor. De Bosschenaren zouden deze naam gegeven hebben aan
het fort uit onvrede omdat het scheepvaartverkeer naar de Maas door de aanwezigheid van dit
militair bolwerk ernstig gestremd werd).
De Staatsen zouden - althans, dat is de veronderstelling - nabij de plaats waar de Spaanse
veldheer stierf een nieuwe schans hebben gebouwd dat de geschiedenis in zou gaan als
"Crèvecoeur"; waarschijnlijk is dit geweest op het punt waar Hohenhole over de Maas
komende aan land kwam om zijn expeditie te beginnen.

De Spanjaarden waren ervan overtuigd, dat degene, die de Schans in zijn bezit had ook de
veiligheid en de controle van de scheepvaart op de Maas kon waarborgen. In 1589 deden zij
een poging - en met succes - om de schans in hun bezit te krijgen als een vooruitgeschoven
post ter verdediging van de stad 's-Hertogenbosch.

Dat zinde de Staatsen niet en nog datzelfde jaar wisselt de Schans weer van eigenaar.
Hollandse zuinigheid was er wellicht de oorzaak van, dat dit bolwerk vrijwel niet versterkt
werd om het hoofd te kunnen bieden aan een vijandelijke aanval.
Hoewel er in 1591 al een treffen plaatsvond, overigens zonder dat de schans van eigenaar
wisselde, meende de Spaanse bevelhebber Graaf Karel van Mansfeld in 1593, dat het nu een
fluitje van een cent moest zijn om dit te veroveren en daarmede de handelsverbinding 'sHertogenbosch - Maas te herstellen. Terwijl hij voorbereidingen trof voor een aanval, trok
Prins Maurits, op de hoogte gesteld van de plannen van de Heer van Mansfeld ook op naar
Crèvecoeur om de bezetting onder leiding van Floris, Heer van Brederode te versterken. Zij
dwongen de Spaanse troepen tot de aftocht.

In 1599 lukte het de Spanjaarden, aangevoerd door van Aragon en Don Francisco de
Mendoze, na een beschieting van slechts èèn dag Crèvecoeur te veroveren. De bezetting van
Crèvecoeur - twee vaandels Staatsen - trokken weg met hun geweren en zonder enige
verliezen, met de belofte twee maanden niet te dienen.
De opdrachtgever tot deze succesvolle aanval was de Aartshertog Andreas van Oostenrijk; hij
liet niet alleen het fort vergroten en versterken, maar bouwde ook nog een tweede fort, dat hij
naar zichzelf liet noemen n.l. St. Andries.
Bouwmeester van dit fort was Hans Hancker, een naar de Spanjaarden overgelopen ingenieur,
tot dan in dienst van de Staatsen.
Opnieuw moest Maurits zijn troepen in beweging zetten naar deze plaats. In 1600 deed hij
dan een poging om zowel Crèvecoeur als St. Andries te veroveren. Hij valt onverwachts aan
en het Spaanse garnizoen (met kennelijk weinig zin om langdurig belegerd te worden) gooit
het op een accoord met de Prins. De volledige bezetting van beide forten was bereid zich over
te geven, onder de voorwaarden, dat hun achterstallige soldij van f. 125000,-- door de belegeraars aan hen uitbetaald zou worden. Bovendien eisten zij, dat ze bij de Staatse troepen in
dienst konden treden.
Het verbond werd gesloten en na drie dagen beleg gaf de Spaanse bezetting zich aan Maurits
over (14 maart 1600).
Van de overgelopen troepen werd een nieuw regiment gevormd: "De Nieuwe Geuzen", dat
naar elders overgeplaatst werd. Het bestond uit: 9 Compagnieën Walen waarvan
8 eenheden afkomstig waren van St. Andries en 1 eenheid van Crèvecoeur. De sterkte van
elke eenheid was 113 hoofden. Zij mochten ook zelf hun officieren kiezen. Chef van het
regiment werd: Frederik Hendrik van Nassau. Bevelhebber werd: Luitenant-Kolonel Daniël
de Hertaing, Heer van Marquette.

Prins Maurits - kennelijk de regelmatige strijd om Crèvecoeur moe - besluit dan om de
stelling te versterken met niet minder dan 7 bolwerken.
Hij onderstreepte wellicht daarmede de belangrijke ligging van dit fort ten opzichte van de
steden (Zalt)bommel en 's-Hertogenbosch.
Zowel in 1601 als in 1603 probeerde Prins Maurits vanuit Crèvecoeur bij verrassing
's-Hertogenbosch te bedwingen.
Echter zonder resultaat, doordat het Garnizoen van de stad zich vastberaden verzette, als ook
doordat de drassige gronden rond de stad massale troepen verplaatsingen niet mogelijk
maakten.

In 1629 steekt Prins Frederik-Hendrik van Oranje (1584-1647) na monstering van zijn
troepen de rivier de Maas bij Grave over.
Een deel van zijn manschappen en proviand wordt ingescheept en stroomafwaarts naar het in
Staatse handen zijnde fort Crèvecoeur gevaren.
Vanuit dit fort worden de troepen welke ingezet zijn bij de belegering van 's-Hertogenbosch
bevoorraad met goederen welke via de haven van Crèvecoeur werden aangevoerd.
Wanneer op 14 september 1629 's-Hertogenbosch ingenomen wordt heeft het fort Crèvecoeur
ook zijn aandeel hierin geleverd.
Tot 1672 blijft het dan rustig in en rond het fort Crèvecoeur, dan echter verschijnen de Franse
troepen.

HET BELEG VAN CREVECOEUR DOOR DE FRANSE TROEPEN IN 1672
Lodewijk de veertiende laat zijn leger onder aanvoering van de Generaals; Luxumbourg Condé - Turenne vanaf Charleroi langs de Maas oprukken naar de Republiek van de
Verenigde Nederlanden. Maastricht wordt omsingeld en Utrecht valt.
Lodewijk stelt aan de Republiek zeer harde vredesvoorwaarden. Het einde van de
Republiek lijkt nabij vooral ook omdat de troepen van Munster en Keulen zonder veel
moeite de Achterhoek, Overijssel en Drenthe bezetten. Omdat Lodewijk er niet veel
voor voelt zijn dure leger in de modder van de Hollandse waterlinie te laten vechten én
het gegeven, dat de Fransen veel steden onder de duim moeten houden, geeft aan de
Stadhouder de tijd en de gelegenheid om een sterk leger op te bouwen, dat erin
slaagt de Fransen uit de Noordelijke Nederlanden te verdrijven.

Op 4 juli 1672 veroverde de Franse Generaal Turenne de vesting Grave en rukt dan via Alem
en Empel op naar Crèvecoeur. Slechts 7 dagen duurde het beleg, toen de ingesloten troepen
bestaande uit vier Compagniëen soldaten en drie Compagnieën Waardgelders (huursoldaten)
onder commando van Kapitein Grim zich overgaven.
De redenen voor deze snelle overgave waren:
- de slechte toestand van de vestingwerken
- de minimale voorraden binnen dit fort
- het onvolledige garnizoen
- het in slechte staat verkerende geschut.

De gracht rond de vesting was zo dichtgeslibt en dichtgegroeid met riet dat het nog nauwelijks een onderdeel van de verdediging van het fort genoemd kon worden. De schaarsheid aan
levensmiddelen was zodanig, dat het fort door een blokkade van een korte tijd al tot overgave
gedwongen zou zijn. De enige voorraad was datgene wat een schip juist vóór de nadering van
de Fransen had binnengebracht en dat bestond uit: 260 broden, enige kazen, een paar zakken
meel en een vaatje brandenwijn. Zelfs voor een onvolledig garnizoen een wel zeer minimale
voorraad. Het geschut bestond uit elf ijzeren stukken van 8 en 10 pond geplaatst op affuiten
welke door hun ouderdom het geschut nauwelijks konden dragen. Toen de commandant van
het fort: Markies de Tuars met klem verzocht de voorraden op het fort uit 's-Lands magazijn
aan te vullen, kreeg hij ten antwoord: dat ook daar niets aanwezig was. Later bleek, dat deze
Rijksmagazijnen in Delft over een grote voorraad van het gevraagde beschikten. Al niet veel
beter was het antwoord op zijn verzoek op aanvulling van de voorraden welke hij ontving van
de Gedeputeerden van Gorkum:
Wij hopen, dat God U zal helpen, wij kunnen U niet helpen.

Tuars liet deze brief binnen de vesting aan zijn manschappen voorlezen hetgeen een grote
verslagenheid teweegbracht.

Misschien kan een reden omtrent het niet aanvullen van de voorraden geweest zijn, dat Tuars
een Fransman was en bij Zijne Hoogheid weinig vertrouwen genoot, dat hij het fort tegen de
vijand, welke ook Fransen waren tot het uiterste zou verdedigen. Maar ook toen hij van het
Commando ontheven werd en Kapitein Grim zijn plaats innam veranderde er niets aan het op
peil brengen van de voorraden.
Voordat de Hertog van Turenne met de belegering van Crèvecoeur begon, eiste hij tot
tweemaal toe de onvoorwaardelijke overgave van de bezetting. Toen dit geweigerd werd, gaf
hij op 14 juli 1672 opdracht de Schans zowel vanuit Empel als vanuit Bokhoven te naderen
en de batterijen in stelling te brengen welke op 15 juli het vuur openden op de Schans.
Ondertussen brachten de Fransen een Batterij van 8 stukken geschut (dichter bij de Schans als
de vorige) in stelling om ook deze aan de beschieting op 16 juli deel te laten nemen. De
bezetting op de Schans beantwoordde naar alle vermogen het vijandelijk vuur en slaagde erin
grote schade toe te brengen aan de vijand. Hierdoor was Turenne verplicht nog twee nieuwe
batterijen in de strijd te werpen. Door deze te plaatsen aan de voet van de gracht slaagde hij er
op 18 juli in enige stukken geschut op de Schans lam te leggen en bressen in de wallen te
schieten. Het Franse krijgsvolk naderde de vesting en drong door tot aan de bepaling van de
wallen en begon de grachten van het fort te vullen met takkenbossen voor de stormaanval.
De "waardgelders" voelden er weinig voor om de strijd voort te zetten. Zij wilden hun
geweren neergooien onder het dreigement, dat indien de legerleiding niet wou capituleren zij
de onwillige officieren "voor de kop zouden schieten". Vanwege de opstandigheid van zijn
troepen en de steeds sterker wordende druk van de Fransen liet de Commandant van het fort
Crèvecoeur zijn troepen in de Schans samen trekken.
Op 19 juli volgde de capitulatie onder het beding, dat het gehele garnizoen vrijgelaten zou
worden. De officieren moesten echter zelf hun "rancoen" betalen, hetgeen niet bedongen zou
zijn door de vijand, indien de "sleutelen" van het fort op het eerste verzoek van de Fransen
aan hen zouden zijn overgedragen.
In 1673 verlaten de Fransen het fort gedwongen door de opmars van de troepen van de
Stadhouder. Zij brengen grote vernielingen aan; laten het kruitmagazijn met 500 pond kruit
de lucht invliegen, terwijl de woningen en de gebouwen op het fort in brand worden gestoken.
Zij zijn bereid het Commandeurshuis en de kerk te sparen mits de bewoners van
's-Hertogenbosch bereid zouden zijn de schatting te betalen. De gouverneur John Kirkpatrick,
Heer van Poederoyen, Generaal Majoor in Statendienst en Commandant van het 2e Regiment
der Schotse Brigade greep echter tijdig in door een deel van zijn eigen troepen naar Empel te
sturen en ze daar in verdediging te brengen om de uittocht van de Fransen uit Crèvecoeur te
beletten. Gelijktijdig zouden vooruitgeschoven posten, welke over de Maas waren gekomen,
de vesting naderen. Dit plan mislukte omdat een deel van deze troepen onder leiding van
Kapitein van Haren op een zandplaat terecht was gekomen en daardoor een gemakkelijke
prooi voor de Fransen werden. De Franse bezetting stak vervolgens de Maasdijk door en wist
zich terug te trekken in de richting van Grave, in welke opzet zij ook slaagden. Op hun
terugtocht staken zij de kerk van Empel in brand.

Bij besluit van de Staten Generaal werden de resterende vestingwerken geslecht om de vijand
geen kans te geven zich daar eventueel opnieuw te verschansen.
Tot dan was het fort, dat direct aan de Maas gelegen was, op het land omgeven door de Dieze
welke toen twee armen had.
Nadat de vesting jaren verwoest had gelegen ontwierp de nederlandse vestingbouwkundige
Baron Menno van Coehoorn (1641 - 1704) in 1701 plannen tot herstel van Crèvecoeur.

DE PERIKELEN OMTRENT HET SLECHTEN VAN DE
RESTERENDE VERDEDIGINGSWERKEN VAN FORT CRèVECOEUR

In 1673 wordt bij besluit van de Staten Generaal opdracht gegeven tot het slechten van de
resterende verdedigingswerken van het fort Crèvecoeur, teneinde de vijand te beletten zich
daar opnieuw te verschansen.
Het besluit lijkt zo eenvoudig, maar de uitvoering ervan heeft letterlijk en figuurlijk nog heel
wat voeten gehad in de aardbodem. Het gaat zowel om de mankracht welke nodig is om dit
werk uit te voeren als om de financiële middelen om deze krachten te betalen.
Wij citeren een aantal brieven uit het archief: Kwartier van Peelland. (inv. nr. 66).
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de Schout, de Stadhouder en de
Griffier van het Kwartier Peelland 16.01.1674 - 31.12.1674.
In de eerste van de drie brieven blijkt, dat de arbeiders begonnen zijn met het slechten van het
fort. Uit de begroting van de kosten is men tot een totaal bedrag gekomen, dat opgebracht zal
moeten worden o.m. door het kwartier van Peelland. Men heeft het totale geraamde bedrag
gedeeld door het aantal daartoe in aanmerking komende steden en dorpen.
Zij hebben de repartitie op laten stellen, zoals zij schrijven, eigenlijk bedoelt men hier, dat
men de kosten keurig verdeeld heeft. Ieder dorp in het kwartier Peelland weet wat men
verschuldigd is ten behoeve van dit werk op Crèvecoeur. Wel voegt het bestuur van het
kwartier Peelland nog hieraan toe, om het gevraagde bedrag zo snel mogelijk te voldoen,
opdat de arbeiders niet op hun geld hoeven te wachten.
Goede vrienden,
Alsoo de wercken op Creveceur voorts sijn bestelt,
dat de penningen tot betalinge der Arbeijders
dienen alhier te wesen, aengesien de meeste op
saterdach den 3en februarij eerstcommende gedaen ende
geslecht sullen wesen, hebben wij de repartitie op
laten stellen ende senden de selve hier mede, met
versoeck dat elck hare quote promptelijck aende
rentmeester commen voldoen op dat de Arbeijders die
niet wachten connen mogen buijten clachten ende
ghijlieden sonder scade gehouden werden waer op ons
verlatende sijn ende blijven.
s'-Hertogenbosch, den
30 Januari 1674 Uw dienstbare.

In onze tweede brief gaat het om een verslag opgemaakt door de afgevaardigde van de
kwartieren Peelland en Maasland betreffende de stand van zaken omtrent het sloopwerk aan
het fort.
Hij rapporteert dat op : 16.01.1674 de eerste helft van het aan hun kwartier toebedeelde
gedeelte van de sloop is aanbesteed.
Het tweede gedeelte van hun aandeel in deze sloop is aanbesteed op 29.01.1674.
Hij onderschrijft nog eens, dat het geheel is geschiedt op basis van de repartitie; niet alleen
voor wat betreft het geldelijk gedeelte per kwartier, maar ook de hoeveelheid sloopwerk
welke men moet uitvoeren.
Omtrent dit laatste geeft hij nog een duidelijke aanwijzing: "Er moet geslecht worden vanaf
het einde van Bastion Bokhoven tot aan de helft van de 1e paal alsmede verschillende andere
posten". En dat geldt zowel voor het kwartier Peelland als het kwartier Maasland. Bovendien
geeft hij exact de tijd aan, dat het werk klaar moet zijn: binnen èèn maand.
Rapport
Voor de Gecommitteerde van de Quartieren van Peelandt
ende Maeslant.
Hebbende op den 16en January 1674 doen besteden in henne
quote van 't slechten der fortificatien op Creveceur den
29en de restte bestelt omme 't samentelijck nu binnen
vier weken geslecht te moeten wesen.
Bevonden dat aende al reeds bestelde wercken namentelijck
beginnende vande plaets daer Bockhoven eijndicht, geslecht te wesen totte eerste pael de helffte, ende
verscheijde andere Posten soo van Peelandt als Maeslant bijna geheel.

Hebbende die van Peelandt hare resterende quote
voorts op heden den 29en Januarij 1674 bestelt
omme 't samentelijck voorde voorseide quartieren
binnen een maent geslecht te wesen.

In brief drie - het kon niet uitblijven - komen de protesten van de inwoners van Peelland. Ze
hadden er eigenlijk helemaal niet op gerekend dat ook zij aan het sloopwerk van Crèvecoeur
moesten deelnemen. Uiteindelijk is Crèvecoeur "Hollands". Bovendien wonen ze veel te ver
van dit fort af om actief aan het sloopwerk deel te nemen. Ze sommen ook de afstanden op
tussen de verschillende dorpen van Peelland en het fort.
Sommige liggen 6-7 en andere wel 14 uren reizen verwijderd van dit fort. Zij zijn het
helemaal niet eens met de beslissing van de Staten Generaal; die hun zaak in handen had gesteld van de gecommitteerden tot de zaken van de Meierij van 's-Hertogenbosch, de
heer Pompe en anderen.

Deze hebben gedreigd, dat indien Peelland weigert zijn opdrachten uit te voeren, zij
maatregelen zullen nemen. Het kwartier begint onder protest aan zijn aandeel in dit sloopwerk.
Zij menen, dat ze in hun recht staan, want er zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent het
werk.
Er was afgesproken: er zou geslecht worden tot 4 voeten. Nu luidt de opdracht totaal anders:
men moet slechten lager als de drempel van de toren/kerk en er mag geen aarde in de schans
gebracht worden.
Het kwartier van Peelland dreigt weliswaar niet met acties maar verzoekt nederig toch tot 4
voeten te slechten en de aarde zowel binnen de schans in de kuilen te graven als daarbuiten
tot egale hoogte te verwerken.
Ze vinden dit verzoek redelijk want hun aandeel is niet mis; het slopen van 73 roeden en 2
bolwerken.

Aende Edel Mogende Heeren.
Geven oitmoedelijck te kennen die soo gantsch bedorven, ende ellendige ingesetenen
vande quartieren van Peelandt, dat sij niettegenstaende hare onmacht op 't aenschrijvens van de heer Gouverneur van 's-Hertogenbosch vande 13en december lestleden
uutgegaan op hare Hoog Mogende ordres
vande 9en ende daer.
naer den 13en van sijne hoocheijt, mitsgaders het nader
aenschrijvens vande hoochst gemelte hare Hoog Mogende
vande 15en hoewel hare verder affgelegentheijt sijn
gehouden tot slechten vande een portie aende fortificatie.
van Creveceur wesende voor haar quote ontrent 73 roede
lenghte ende twee heele bolwerken hadden al gehoopt
overmits Creveceur hollants is ende sij arme supplianten
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ende 14 uren daervan geleghen
ende woonende ende U Hoog
Moogende sulcx bij regte verthoont verschoont geworden te
sijn, doch is daer op niet absolute gedisponeert maer
gestelt in handen vande heer Pompe ende andre hare Hoog
Mogende Gecommitteerde totte saecke vande Meijerije
vanden Bosch omme etcetera.
Terwijle die arme supplianten hoopten op hare ontlastinge, heeft zo haer beginnen bijkant te dreijgen
aen 't slechten te gaen, waeromme verdeelinge gemaeckt
is, daerinne sij de meeste ende swaerste wercken moeten
slechten, met die van Maeslant ende omme hare goeden wil
ende iver te thoonen, hebben opden 16en januarij, eenige
bestelt, ende bedraegende over de somme van .........

guldens behalvens geledene costen op conditien dat men
die wercken soude slechten tot vier voeten ende niet
hooger als den dorpel van de thoren ofte kercke, gelijck

die van 't lant van Altenae ende Heusden ook bestelt
hadden.
't Is sulcx dat sij tot haer der verder smerten ende
bederff verstaen dat men nu die slechting wil gedaen
hebbben soo laegh als den voorseide dorpel is, ende de
arbeijders dwinght geen aerde binnen de schans maer alle
buijten te brengen 't welcke moeten doen soude de naer
bestedinge meer emporteren dan de eerste,
daer en boven is waerachtich dat hen supplianten
aenpast langhs de Maese leijt ende wanneer 't water
een weijnich rijst voorts wechlopen sall, waeromme.
Soo bidden die arme ende bedorve Supplianten alnoch
oitmoedelijck dat u Hoog Mogende gelieven te verstaen
dat die Supplianten mits effectuerende hen bestaet
werck te slechten tot vier voeten naer soo laegh als
den dorpel vande thooren, sullen gestaen, ende hare
aerde vermogen soo wel binnen in de kuijlen graven
als buijten tot egale hoochten te brengen.
d'welck doende, etcetera.

HET FORT CRèVECOEUR IN JAARTALLEN

Eind 17e, begin 18e eeuw ontstaan er plannen voor een verdedigingslinie waarvan ook
s'-Hertogenbosch deel uit zou maken.
1701Er wordt een aanbesteding gedaan voor de herbouw van Crèvecoeur. Het ontwerp is van
Menno van Coehoorn. (1641 / 1705). De aanbesteding geschiedt door luitenant
- Kolonel Fred. Thomas d'Ivoy, Majoor der vesting 's-Hertogenbosch.
Het plan bestond uit een fort met een aantal bastions en van een zodanige klasse, dat het een
sleutelpositie zou vormen in deze verdedigingslinie, waartoe ook 's-Hertogenbosch behoorde.
Het genoemde plan stuitte op verzet zowel uit de kringen van de scheepvaart als de boeren.
Beide wijzen op de hinder die zij zullen ondervinden van de inundaties, een
taak welke aan dit fort - door middel van sluizen - was toevertrouwd.
Na jaren van praten, tekeningen maken, begrotingen indienen, was men de overtuiging
toegedaan, dat door de navolgende oplossingen het ongemak voor de beide
partijen tot het minimale beperkt zou blijven.
"Er zou een kanaal met een schutsluis komen, welke dwars door het fort kwam te lopen van
de Dieze naar de Maas; daarnaast werd er een soort gracht gegraven, dat moest dienen als reserve voor het water, dat nodig was om
in geval van dreiging het land onder water te zetten.".

Geldgebrek en de dood van zowel Willem III als de ontwerper Menno van Coehoorn waren
de oorzaak, dat het oorspronkelijke plan voor Crèvecoeur slechts voor een deel
werd uitgevoerd.
1735Als het werk op het fort gedeeltelijk klaar is, bevindt zich daar de navolgende bebouwing:
- Kazematten
-Kerkje, overgebleven van het oude fort, dat door de Franse troepen in 1673 gespaard was.
-Twee Corps de Garde (wachtgebouwen)
-Woning voor het sluispersoneel
-Commandeurshuis
-Eèn grote en drie kleine kruitmagazijnen.

Het fort telde:
-zeven bastions met de namen:
Empel - Heel - Maase - Boeckhoven - Dies - Engelen - Henriëtte
-drie ravalijnen
-twee halve manen
1746

Komt de uitvoering van het kanaal en de schutsluizen klaar.

1748

Na deze periode worden er vrijwel geen gelden meer beschikbaar gesteld voor
onderhoud van dit fort.

1815

De zeer bouwvallige toestand waarin het fort verkeerd door jarenlange verwaarlozing,
noopt het Hoofd van de Fortificatiën tot het maken van een nieuw plan om
deze vesting zijn functie als verdedigingswerk terug te geven. Het ontwerp is
van Ir. W. Valder, het bestaat uit een stelsel van vijf bastions, vier ravalijnen
en een hoornwerk.

1832

Alle goede bedoelingen ten spijt verkeert op dat moment, aldus een inspectierapport:

"De vestingmuur in de hoogste graad van Bouwvalligheid".

1842 Crèvecoeur wordt, aldus een technisch rapport: "een weinig opgemaakt."
Dit vindt zijn oorzaak in de visie van de Prins - Veldmaarschalk uit 1840, dat bij de
verdediging van het Koninkrijk uitgegaan moet worden van het hart des Lands,
met name de linie over Utrecht en de stelling Amsterdam moeten voorrang
hebben.
1853

Het fort behoort op dat moment nog tot de categorie:

"verdedigingswerken eerste klasse".

1858

In dat jaar wordt begonnen met de uitvoering van het plan uit 1854 tot renovatie van
alle militaire verdedigingswerken.
Aan de renovatie van Crèvecoeur wordt 2 jaar gewerkt hetgeen een bedrag vergt van 55500,-gulden.
In dit en de volgende jaren begint het fort zijn strategische waarde te verliezen door
allerlei andere inzichten omtrent de strategie van het verdedigen van land en
water.
Ook de in deze periode gebouwde spoorbrug Den Bosch - Utrecht maakte nieuwe
voorzieningen nodig aan het fort. De kruin van deze spoorbaan lag hoger dan
de Hoofdwal van het fort, daardoor was het niet meer mogelijk rechtstreeks op
de Maasdijk en het land ten zuiden van de rivier te vuren. Daarom worden er
in 1874 aan de oostzijde van de spoorbrug twee batterijen gebouwd.

1866

1870

Als gevolg van de Frans - Duitse oorlog wordt het fort versterkt en kreeg
Crèvecoeur weer een bezetting welke bestond uit:
2 officieren , 3 onder-officieren,
3 korporaals, 76 artilleristen,
16 stuks geschut.

1886

Het fort wordt dan ingedeeld in de categorie:
"Verdedigingswerken van gener klasse".

1890

Aan het einde van deze eeuw komt er een kanaal door de Henriëttewaard,
waardoor het kanaal in het fort overbodig wordt.

1926

Bij Koninklijk Besluit d.d. 28 mei 1926 nr. 156 wordt Crèvecoeur als vesting
opgeheven.

1937

Tot dat jaar bestond het fort Crèvecoeur nog in zijn oorspronkelijke vorm. Bij
de bouw van de verkeersbrug over de Maas, die in dat jaar gereed kwam, werd
de nieuwe weg over het oostelijk gedeelte van het fort gelegd. (De bastions
Hedel en Empel). Daarbij werd ook de gracht aan die zijde gedempt.

1940

Op 11 mei van dat jaar werd de verkeersbrug (evenals de spoorbrug) door de
terugtrekkende Nederlandse troepen opgeblazen. Er kwam weer een schipbrug
als oeververbinding. Om een toegangsweg tot deze te verkrijgen werd opnieuw
een gedeelte van het resterende bastion Hedel afgegraven.

1945

Toen begonnen werd met de verbreding van de verkeersweg moest het fort het
nog resterende gedeelte van het oostelijk bolwerk prijsgeven.

Huidig

Het kanaal en de Schutsluis welke het fort in tweeën deelden zijn nu gedempt
en gesloopt.
Van de oostelijke helft van het fort is weinig meer over dan restanten van het
ravalijn en het hoornwerk. Het westelijk deel van het fort is nog grotendeels,
zij het sterk verwaarloosd, aanwezig.
Op het plein staan nog de ruïnes van enkele stenen gebouwen, waarvan - door
grondophoging - alleen nog de daken zichtbaar zijn.
Het is met dit eens zo machtige bolwerk een zaak gebleven van vallen en
opstaan in zijn geschiedenis.
De door de Dienst der Fortificatiën met de regelmaat van een klok ontworpen
plannen hebben echter de eindstreep niet kunnen halen.

DE FRANSE BEZETTING, 1794-1813

Vele oorlogen en bezettingen heeft het fort Crèvecoeur in zijn geschiedenis meegemaakt.
De meest beschreven voor dit fort is de Franse verovering in 1794.
Hoewel we ons zoveel mogelijk zullen beperken tot Crèvecoeur zal de daarbij behorende
geschiedenis, met name die van het beleg van 's-Hertogenbosch door de Franse troepen, van
tijd tot wijle ten tonele verschijnen.
In het jaar 1792 verklaart Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk. De opperbevelhebber van de
Franse troepen verslaat de Oostenrijkse legers bij Jemappes. De laatsten
moeten België ontruimen en dit land wordt in 1793 door Frankrijk
geannexeerd.
In maart van datzelfde jaar trekken de Franse troepen als gevolg van de nederlaag bij
Neerwinden zich uit België terug. Maar de Fransen geven zich niet
gewonnen. Op 26 juni 1794 behaalt het Franse leger onder aanvoering van
Jourdan een overwinning op het geallieerde leger. Uiteindelijk heeft dit tot gevolg, dat op 1 oktober 1795 de Oostenrijkse Nederlanden, Luik en het
Hertogdom Bouillon bij Frankrijk worden ingelijfd.

De burgers van 's-Hertogenbosch zijn in angstige afwachting van het beleg door de Franse
troepen.
Op 12 en 13 september 1794 worden vanuit de uitkijkposten van de vesting 's-Hertogenbosch
op verre afstand de eerste Franse troepen waargenomen.
Men houdt er rekening mede in onze stad, dat de Fransen binnen afzienbare tijd aan de
poorten van de stad zullen staan. Binnen de stadsmuren maken militairen en burgers zich op
om het beleg zo goed mogelijk te weerstaan.
Toen op 19 september er nog steeds geen sprake was van een beleg door de vijand en zelfs
enkele boeren uit de omgeving met hun produkten weer naar de markt kwamen, ging het
gerucht, dat de vijandelijke troepenmacht zich in oostelijke richting verplaatst had en wellicht
de stad ongemoeid zou laten.
De legerleider Pichegru, welke met zijn Franse troepen op 10 september 1794 de Republiek
der Verenigde Nederlanden was binnengevallen achtervolgde met zijn troepen het verslagen
Oostenrijks - Engels - Nederlands leger tot aan de Maas; hij beschikte echter niet over de
benodigde militaire hulpmiddelen (pontons) om de achtervolging ook over de rivier de Maas
voort te zetten. Hij was gedwongen in Brabant te blijven.
Hij begreep, dat het werkloos blijven toeven aan de oevers van de rivier niet best was voor
het moreel van zijn troepen. Hij zocht daarom op zijn stafkaart een doel uit om te veroveren,
waarbij in eerste instantie in aanmerking kwamen Grave, Bergen op Zoom, Breda.
Uiteindelijk kreeg 's-Hertogenbosch de voorkeur boven de andere steden omdat hij daar
geschut, munitie, levensmiddelen en schepen zou vinden en bovendien zou de vesting aan
zijn leger veilige winterkwartieren opleveren.

Er werd een aanvalsplan gemaakt. Deze strategie berustte op het:
insluiten van 's-Hertogenbosch door een tweetal Divisies o.l.v. de Generaals Delmas en
Souham.
Deze Divisies waren onderverdeeld in Brigades, waarvan een deel het fort Crèvecoeur,
Heusden en de Langstraat- linie zouden observeren.
Generaal Bonneau zou met twee Brigades naar Grave gaan, terwijl de Brigade van
Generaal Salme in de buurt van Veghel in reserve werd gehouden.
de resterende troepenmacht zou ingezet worden bij de steden Bergen op Zoom, Breda,
Venlo om deze te beletten hulp te bieden aan 's-Hertogenbosch.

De militaire sterkte van de vestingstad 's-Hertogenbosch was gebaseerd op inundaties, het
onder water zetten van gronden en wegen rond de stad. Werd deze verdedigingstactiek
toegepast, dan was de stad nog slechts via een enkele toegang te bereiken welke dan nog
afgeschermd was door fortificatiën.
Om de verdediging door middel van deze inundatie in werking te stellen was het zaak om de
sluizen gesloten te houden en eventueel dammen aan te leggen.
de inundatie ten Noorden van de stad: sluizen bij Crèvecoeur gesloten houden en een dam
in de Dieze leggen.
voor het gebied ten zuiden van de stad damde men de Aa en de Dommel af en sloot men
de sluizen in de stad.
voor het zuid - oostelijk gedeelte was men aangewezen op de stuwing van de sloten in de
polders Eygen, Vliert en Empel waarbij de Beerse Maas een belangrijke rol speelde.

Om ervoor te zorgen dat alles wel voldeed aan de militaire eisen van verdediging, werd er op
gezette tijden gecontroleerd door een afgevaardigde van de Raad van State, welke de eventuele mankementen op papier zette.
Op 22 juli 1793 vond zo'n controle plaats en het leverde onder meer de navolgende gebreken
op aan 's-Lands werken te Crèvecoeur:
van de Commandeurswoning is de mond van de regenbak "caducq".
op enkele pannen zit geen kalk meer en de knop van de bel aan de voordeur "manqueert".

op het plat van een dakvenster van het Arsenaal is een lekkage en het dak van een
kruitmagazijn moet gerepareerd worden.
van het Corps de Garde moet een houten venster hersteld worden.

enkele pannen ontbreken op de houten loods.
ook moeten de pannen van de: "Marketensterhuisinge" (= huisje waar verversingen worden
verkocht en waar de verkoopster woont) dicht gestreken worden.
de aardewerken moeten enigszins worden opgemaakt.

Na de uitvoering van de hierboven omschreven mankementen wordt het fort nogmaals wellicht vanwege de oorlogsdreiging - geïnspecteerd door Ingenieur Holthuis op 2 januari
1794. Hij rapporteert aan de Raad van State:
Er zijn enige verbeteringen aangebracht, die niet van belang waren ontbloot.
In het afgelopen jaar zijn met de troubles de zijdmuren met de voor- en achtergevels der
drie kazematten hooger opgemetseld om dezelve in geval van een attaque, met
aarde te kunnen bedekken.
Verder zijn de "gragten" van gemelde fort doorgaans zeer opgeslikt, dat is een meer
nadelige omstandigheid omtrent de stormvrijheid van het fort.

Omdat er dus nog wel het een en ander gedaan moest worden aan het in verdediging brengen
van dit fort, kreeg de Gouverneur van de stad 's-Hertogenbosch, onder wiens commando het
fort viel, op 30 juli 1794 een bedrag van 25000 gulden ter uitvoering van deze werken.
(waarschijnlijk voor zowel Crèvecoeur als voor herstel verdedigingswerken in de stad zelf)
Deze Gouverneur, de Luitenant-Generaal W.L. Landgraaf von Hessen-Philipsthall, was niet
alleen vanwege zijn zeer hoge leeftijd (80 jaar), maar ook vanwege zijn beperkte krijgskundige inzichten eigenlijk ongeschikt om als Commandant van de vesting en forten te fungeren.
Hetzelfde moet helaas gezegd worden van zijn collega van Crèvecoeur de Luitenant-KolonelIngenieur Cornelis Nicolaas Tieboel, een oude en in hoge mate zwaar tillende man, die in
1791 in deze functie benoemd werd. De Geschiedschrijver zegt het zo: Hun beider
geestkracht was verdoofd!
Een andere zwakke schakel in de legerleiding was de Luitenant-Kolonel-Ingenieur Schouster,
wiens functie eigenlijk inhield: toezicht houden op het in staat van verdediging brengen van
de fortificatiën. Zijn militair verleden was beslist niet gunstig. Bij de schandelijke overgave
van de vesting Breda in 1793 was hij aldaar Kolonel-Directeur-Ingenieur der Fortificatiën.
Zijn rol hierin was erg dubieus. De opgelegde straf aan hem werd beperkt tot 6 weken arrest

na begenadigd te zijn door Prins Willem de Vijfde. Hij werd Kapitein van een compagnie
Pontonniers (een terugzetting in rang dus), maar reeds het jaar daarop in 1794 werd hij weer
bevorderd tot Kolonel en naar 's-Hertogenbosch gedirigeerd. Het was zijn taak de inundatie
in werking te stellen. Onder zijn leiding begonnen de burgerwerklieden met het afdammen
van de Dieze bij fort Crèvecoeur.

De garnizoens-commandant von Hessen raakte in een aantal verwikkelingen verzeild als
gevolg van verkeerde militaire beslissingen. Hij raakte helemaal in paniek toen bleek, dat
door een aantal oorzaken de inundaties niet werkten.
Hij beperkte zich in deze fase dan ook hoofdzakelijk tot het voeren van correspondentie met
de stadhouder Prins Willem de Vijfde over problemen die varieerden van geen geld om de
werklieden aan de inundaties te betalen tot het gebrek aan geschut op de wallen.
Nog vòòr de Franse troepen arriveerden overwoog hij om de forten: Orthen, Crèvecoeur en
Blauwe-Sluis maar op te geven; een beslissing welke hij in een briefwisseling van 27 en 28
juli 1794 probeerde uit te leggen aan de Prins. Deze verbood hem uitdrukkelijk om ook maar
èèn der forten te verlaten.
Hoewel na deze correspondentie het geschut met 26 kanonnen werd uitgebreid en de sterkte
van de Manschappen met èèn détachement artilleristen werd opgevoerd bleef de onderbezetting een probleem.
Nog groter was het probleem rond de inundaties, want deze werkten niet. Niet zozeer was de
droogte de oorzaak, maar meer nog de tegenwerking van de molenaars langs de Dommel en
de Aa. Von Hessen begreep, dat hij met al zijn lastgevingen niets bereikte bij de molenaars en
liet daarom op 25 augustus een aantal van deze lieden berechten. Onmiddellijk na deze
berechting gaf hij een last om de stuwen te openen en dan wel met succes.
De totale sterkte van het Garnizoen van 's-Hertogenbosch bestond op 14 september uit 1500
man. Crèvecoeur had daarentegen slechts een sterkte van 134 man, later uitgebreid tot 462
manschappen. Zij waren gelegerd in de affuitloods (160 man) en in 24 tenten. De aanwezige
bomvrije kazematten werden gebruikt voor de opslag van voedsel en materialen.
Voor de aankoop van dit voedsel verstrekte de stad 's-Hertogenbosch een voorschot van
f 4471,- ten behoeve van brood, tabak, jenever, bier, azijn en verschillende andere zaken.
Aan geschut had fort Crèvecoeur toen de volgende sterkte:
2 kanonnen van 24 pond
9 kanonnen van 12 pond
9 kanonnen van 6 pond
14 kanonnen van 3 pond

20 mortieren
nadrukkelijk wordt vermeld: met overvloed aan
buskruit

Dankzij het regenachtige weer in de tweede helft van september stijgt het waterpeil op de
Maas, waardoor op 21 september de onderwaterzetting van de gronden rond de stad bijna
voltooid is.
Juist op tijd, want op 22 september naderen de Franse troepen onze stad, om deze een dag
later in te sluiten en aan te vallen.
Voor wat Crèvecoeur betreft: het volgende verslag.
Op de morgen van de 24 september werd te zeven uur het fort Crèvecoeur door de Franse
Generaal Daendels opgeëist.
De bevelhebber van het fort, de Luitenant-Kolonel Tieboel verwees de onderhandelaar van
de Franse Generaal echter naar de Gouverneur van de stad 's-Hertogenbosch. De
onderhandelaar nam daar geen genoegen mee en eiste van de ingeslotenen, dat zij om 16 uur
hun antwoord zouden brengen.
Luitenant-Kolonel Tieboel zoekt dan contact met de Stadhouder voor nadere instructies maar
laat ondertussen wel de Franse troepen onder vuur nemen vanaf het fort.
Dan arriveert de afgezant van de Prins Stadhouder (Crossand) met de wel zeer korte
boodschap: "niet capituleren".
De Fransen hebben natuurlijk niet werkloos toegezien onder de beschieting, maar beginnen
op 25 en 26 september met het aanbrengen van belegeringswerken rond het fort.
Zij plaatsen hun kanonnen tussen Engelen en het fort aan de westzijde van de Dieze op een
stuk grond (ongeveer 500 meter verwijderd van het fort), dat ondanks de inundatie niet onder
water is komen te staan. Ook wordt er geschut geplaatst aan de oostzijde van het fort bij de
Empelse sluis. Om te verhinderen, dat de ingeslotenen hulp zouden krijgen vanuit Hedel
wordt een kanon geplaatst langs de Maas aan de westzijde van het fort om dit gedeelte van de
rivier onder vuur te houden. In de nacht van 26 op 27 september waren de Franse troepen tot
op 120 meter van het fort gevorderd en brachten nogmaals zeven kanonnen en vier
houwitsers in stelling. Op 27 september wordt fort Crèvecoeur door al dit geschut onder vuur
genomen. Op de avond van dezelfde dag te 9 uur geeft de bezetting zich over aan Generaal
Daendels.
Commandant Tieboel moet voor deze daad zich verantwoorden bij de Hoge-MilitaireKrijgsraad.

De bezetting bedingt een vrije aftocht onder overgave van hun wapens en de belofte èèn jaar
en zes weken niet tegen de Franse Republiek te zullen dienen.
De vijand had een aanzienlijk voordeel behaald door deze verovering en wel:
a: Zij konden vanaf Crèvecoeur de inundatie aan deze
zijde van de vesting 's-Hertogenbosch opheffen.
b: Zij waren bijna zonder slag of stoot in het bezit
gekomen van een grote hoeveelheid geschut en
munitie.

Op 9 oktober capituleerde de stad 's-Hertogenbosch na een beleg van nog geen drie weken.
De stad bood minder tegenstand als verwacht tegen de Fransen omdat de Brabanders - en de
Bosschenaren niet uitgezonderd - de binnentrekkende Fransen meer zagen als bevrijders dan
als bezetters. Zij zouden het zijn, die het achtergestelde Brabant vrijheid, gelijkheid en
broederschap zouden brengen.

Bij hun vertrek in 1813 hebben de Franse bezetters onder sterke druk van de verbonden
legers, welke op 14 december nabij Rossum over de Waal waren getrokken en inmiddels fort
St. Andries hadden bezet, het Fort Crèvecoeur verlaten met achterlating van al hun munitie en
geschut.
Op de avond van 14 december namen de verbonden legers bezit van het fort.

DE PERIODE 1900-1945

De onderzoeker Dhr. Wim van den Oord deed werkelijk alle moeite om nadere gegevens te
verkrijgen omtrent deze periode.
Als correspondentie geeft hij aan:
Bundes Militair Archiv te Freiburg
Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam (RIOD)
Legermuseum te Leiden
Sectie Krijgsgeschiedenis, Ministerie van Defensie
Gemeente Archief te 's-Hertogenbosch.

In een aparte map bevindt zich de verzameling van bovengenoemde correspondentie, helaas
echter zonder uitwerking.
Mogelijk is hij aan deze periode niet meer toegekomen.
Uit zijn aantekeningen blijkt wel, dat men de functie van fort Crèvecoeur als verdedigingsobject steeds minder belangrijk gaat vinden bij een mogelijk vijandelijk treffen.
De verdediging, bewaking en eventuele vernieling van de vaste oeververbindingen over de
verschillende rivieren in ons land wordt meer en meer een taak van de op 26 juni 1919
opgerichte, eenheid van de Politie-troepen.
In dit geval was het hun taak de bruggen over de Maas bij Hedel te beveiligen en te bewaken.
Ter uitvoering van hun opdracht werden er bij de bruggen kazematten gebouwd die speciaal
bewapend waren met kazematkanonnen van 5 cm. Ook de bewaking van de ladingen en
ontstekingen, welke in de mobilisatietijd bij de bruggen werden aangebracht, moesten zij
bewaken. Indien in tijden van oorlogsgevaar zij daartoe de opdracht ontvingen van de
Generale Staf, moesten zij de bruggen laten springen.
Een ander aspect van het afstoten van de taken van de forten was de opkomst van de
gemotoriseerde eenheden in het leger. Met name noemen we hier het in gebruik nemen van de
pantserwagens. De Commandant van deze eenheid, de Ritmeester H. Mathon publiceerde in
de Militaire Spectator van 1922-1924 o.m.:
De Pantser Automobielen zijn niet alleen een goed wapen voor de stellingen oorlog maar
mèèr nog voor een bewegingsoorlog en dan met name ter beveiliging van de
flanken.

Het eskadron pantserwagens, dat gelegerd was in de Koning Willem I Kazerne te
's-Hertogenbosch scheen wel regelmatig oefeningen te houden op en in de omgeving van dit
fort.

De aanleiding tot Wereldoorlog I (1914-1918) vormde de politieke moord op het
Aartshertogenlijke Paar van Oostenrijk:
Frans Ferdinand en zijn Gemalin op 28 juni 1914 te Serajevo.

Nederland kondigde op 31 juli 1914 de algehele mobilisatie af.
Drie dagen na dit bevel waren alle verdedigingswerken en forten bezet en in staat van
paraatheid gebracht. Ook alle rivierovergangen (verkeers- en spoorbruggen) waren versperd
en gereed om op het eerste bevel vernietigd te worden.
Ook fort Crèvecoeur werd in stelling gebracht.
Juist vòòr het bevel tot algehele mobilisatie was men in Nederland begonnen met de aanleg
van telefoonlijnen in de bemande forten. Het is onbekend of het genoemde fort ook op deze
aanbeveling heeft gestaan.
In de Archieven van het Regiment Genietroepen (218 AA GG 44) van 1932 wordt
uitdrukkelijk melding gemaakt, dat Crèvecoeur op dat moment niet meer in aanmerking komt
voor een dergelijke aansluiting.
Uit de mobilisatieperiode 1914-1918 is bekend, dat het fort o.m. bevolkt is geweest door
militairen van wie, aldus de officiële tekst:
het antecedenten onderzoek ongunstig uitgevallen is en daardoor de veiligheid van de
Krijgsmacht of de Staat der Nederlanden bedreigd worden.

Het waren voornamelijk militairen met Duitse of Communistische sympathieën, welke
gehuisvest waren in het tuighuis en de artillerieloods.
Ze werden bewaakt door militairen van de tweede Infanterie Brigade; deze verrichtten hun
diensten vanuit het aanwezige wachthuis op het fort, maar waren veelal ingekwartierd bij
burgers in Hedel en Empel.
Betreffende de tweede Wereldoorlog (1940-1945) kunnen we uit zijn aantekeningen een
volgend verslag maken.
De dreiging van een tweede Wereldoorlog door de ontwikkelingen in Duitsland noopten de
Nederlandse Regering tot het treffen van een aantal militaire maatregelen. Wel meenden
velen, dat Nederland er niet bij betrokken zou raken door het voeren van haar
neutraliteitspolitiek.
Crèvecoeur krijgt in deze periode (1936/1937) weer een militaire Commandant in de persoon
van:
J.J. van Kessel. Sergeant bij het Regiment Wielrijders.
(1888-1943).
Zijn Regiments-Commandant is de Luitenant-Kolonel H.C. v.d. Bijl, wiens regimentsstaf is
ondergebracht in de Isabella Kazerne te Vught.
In de omgeving en ook op het fort vinden nu regelmatig oefeningen plaats o.m. door de
infanterie, wielrijders en pantserwagens.

Tijdens de mobilisatie en de oorlogsdagen (augustus 1939-mei 1940) werd het Commando op
Crèvecoeur overgenomen door de officieren:
Willemsen Kapitein
Hoogland 1e Luitenant
Simons
1e Luitenant

Wanneer op 10 mei 1940 de Duitse troepen ons land binnenvallen krijgt de 159e Batterij van
de 9e Compagnie-Mitrailleurs van het Opperbevel van het Nederlandse Leger de opdracht
haar posities op Fort Crèvecoeur in te nemen. Haar taak zou bestaan uit het beschermen van
de beide Maasbruggen tegen vijandelijke luchtaanvallen.
In het begin van de avond van de 10e mei doen 6 Duitse M.E. 109 vliegtuigen een aanval op
het fort. Bij deze aanval worden twee toestellen aangeschoten en zijn vermoedelijk
neergestort.
Op 11 mei krijgt de genoemde Batterij van het Opperbevel de opdracht zich terug te trekken
tot Culemborg. Eveneens op deze zelfde dag worden door de achterblijvende troepen op het
fort twee artillerievuurmonden in stelling gebracht op de Bastions Dieze en Henriëtte.
Het was hun taak om de verkeersweg welke liep vanaf de Maasbrug naar de stad
's-Hertogenbosch te dekken. (Overigens hebben deze kanonnen geen schot gelost).
Omdat de drie bevelvoerende officieren met het 159e Batterij luchtdoel vertrokken waren,
berustte het commando over het fort weer bij sergeant van Kessel.
Het euvel, dat Crèvecoeur in zijn tijd niet in aanmerking kwam voor een telefoonaansluiting
speelt van Kessel nu parten. Hij probeert via zijn vertrouwensman, huisarts dokter de Ridder
uit Hedel, contact te zoeken met zijn regiment in de Isabella Kazerne te Vught. Hij wil
toestemming vragen om de nog aanwezige munitie op het fort achter de waterlinie te brengen.
Omdat het antwoord van zijn staf op deze vraag uitblijft, speelt hij met de gedachte alle
gebouwen op het fort eigenhandig op te blazen. Hij laat dit plan echter varen, maar besluit
wel, om alle aanwezige munitie in de schutsluis van het fort te dumpen. Omdat hij daarbij
hulp nodig heeft stuurt hij ordonnans Sergeant Fillskens naar het dorp Empel voor assistentie.
Bij aankomst in het dorp blijkt de Hoogmis op deze
2e Pinksterdag net begonnen te zijn, een reden voor hem om zich naar de kerk te begeven om
de Pastoor A.C.F. Claassen te verzoeken de boodschap van zijn Commandant vanaf de
preekstoel aan de aanwezigen over te brengen. Een dertiental kerkgangers geven gehoor aan
de oproep en begeven zich met de ordonnans naar het fort Crèvecoeur. Als vèr in de
namiddag alle kisten met munitie in de Schutsluis zijn geworpen blijkt de hoeveelheid zo
groot te zijn, dat verscheidene kisten boven het water uitsteken. Voor de patronen van de
handwapens weet men geen betere oplossing, dan deze op te slaan in het wachtgebouw.
Dezelfde avond om 18.00 uur wordt de brug over de Maas door de Genie (en dus kennelijk
niet door de Politietroepen) opgeblazen.

Kort daarna verschijnen de Duitse troepen met hun voertuigen.

Sergeant van Kessel wordt met nog enkele andere militairen krijgsgevangen gemaakt en
overgebracht naar 's-Hertogenbosch. Na enkele dagen is hij weer terug en mag met zijn gezin
op het fort blijven wonen.
De Duitsers hebben - zoals na enkele maanden zal blijken - gèèn belangstelling voor de
"Festung".
Pas in 1944 krijgen zowel de geallieerden als de Duitsers weer oog voor het fort Crèvecoeur
en de Maasbruggen.
Geallieerde vliegtuigen doen enkele lichte luchtaanvallen op brug en fort, maar er is nimmer
schade aan gebouwen of verlies aan mensenlevens.
De Duitsers gaan ertoe over om zoeklichten en afweer op het fort te plaatsen. Ter voorkoming
van luchtlandingen op de kaarsrechte weg tussen Crèvecoeur en Orthen plaatsen de Duitsers
daar z.g. "Flugabwehr-Sperren" langs de weg. Dat zijn 3-4 meter hoge geschoorde houten
palen, welke zigzaggend met een tussen ruimte van 40 tot 50 meter staan opgesteld, waardoor
landingen van vliegtuigen zijn uitgesloten.
Op 13 oktober 1944 wordt door N R 2 Group van de R.A.F. met Mitchel B. 25 bommenwerpers een zware aanval op de bruggen uitgevoerd.
Op 21 oktober 1944 wordt de spoorbrug door de R.A.F. vernield; drie dagen later gebeurt
hetzelfde met de verkeersbrug. Hoewel hij na deze aanval vrijwel niet meer te gebruiken is,
worden de restanten van deze verkeersbrug door een "Sprengcommando" van de 59e (Duitse)
Divisie opgeblazen.
Ook alle gebouwen op het fort zijn eenzelfde lot beschoren.
Ondanks deze volledige vernieling van Crèvecoeur, blijven Duitse eenheden het fort als een
soort bruggenhoofd bemannen.
Uit gegevens na de oorlog van het Duitse Opperbevel zou dit gedaan zijn om eventueel van
hieruit een tegenoffensief op te zetten tegen de geallieerde bevrijdingslegers.
Inmiddels hebben eenheden van het 2e Britse leger na zware gevechten op woensdag 25
oktober 1944 het centrum van 's-Hertogenbosch bereikt.
Op fort Crèvecoeur zouden de Duitsers echter nog meer dan een maand stand weten te
houden, alvorens eenheden van het Canadese leger het fort veroverden.
Voor een verslag omtrent deze actie maken we gebruik van het Historieboek van het
Canadese "Lake Superior Regiment".
FORT CRèVECOEUR bevrijd in december 1944
pagina's 226, 227 en 228 uit: 'In the face of danger'.
Historieboek van het Canadese 'Lake Superior Regiment'
vertaling: Agnes en Luc van Gent.

Gedurende deze weken had het bataljon een operationele taak bij Veghel: tesamen met de
Canadian Grenadier Guards was het verantwoordelijk om in de buurt van Mill de vijand terug
te slaan als die plotseling vanuit het Reichswald zou aanvallen. Maar daar bleek weinig kans
op te zijn. Het bataljon verliet op 5 december Veghel en keerde terug naar zijn vroegere,
onaangename sector langs de rivier de Maas om daar de The King's Own Scottish Borderers
af te lossen. De Lake Superiors gingen weer terug naar Orthen, Empel,Heer en Beek, Rosmalen, Gewande en Kruisstraat. Het voorste front lag er nu nog slechter bij dan veertien dagen
geleden toen de soldaten eruit weggetrokken waren. Grote stukken weg stonden onder
water.Op koude ochtenden lag er een dun laagje ijs op, dat te zwak was voor soldaten met
hun bewapening, maar bovendien lastig voor het onderhoud van de legertelefoonkabels, de
troepenverplaatsingen en de aanvoer van levensmiddelen. Er kwam ook iets positiefs uit
voort: we kregen van de Britten een stel amfibievoertuigen: 'de Weasels'. Ondanks de wateroverlast en het slechte weer werd er opnieuw met het patrouilleren langs de Maas een
aanvang genomen. Soms droegen de soldaten zwemvesten voor het geval ze vanaf de dijk het
water in zouden glijden. Als er sneeuw lag hadden ze sneeuwwitte overalls aan ter
camouflage. Het mortierpeleton beschoot elke dag Fort Crèvecoeur en kreeg dan van de
vijand een portie terug. Langs de dijk werden luisterposten ingericht. Erg opwindend was het
allemaal niet of het moest zijn dat verkenningspelotons het nodige tumult veroorzaakten bij
hun oefeningen met stormboten. Natuurlijk was er wel eens een schotenwisseling met een
vijandelijke patrouille. Op een nacht heeft er een konijntje op zoek naar z'n speelmakkertje de
draad geraakt die een kleine kruitlading in een stenen potje liet ontploffen.
Daardoor werd er een lichtkogel de lucht in geslingerd die alles in vol daglicht zette.
Tenslotte had je nog de V-I's die knetterend met hun vuurstaart overvlogen. Maar het leven
langs de Maas bestond echt niet alleen maar uit moeizaam geploeter in de modder. Want toen
de Lake Superiors uit Veghel waren teruggekeerd kwamen ze tot de ontdekking dat de
Duitsers veel agressiever waren geworden dan eerst, vooral bij Fort Crèvecoeur. Dat was in
de geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw een beroemd fort op een klein eiland
bij de samenvloeiing van de Dieze en de Maas gelegen, ongeveer zes kilometer ten noorden
van 's-Hertogenbosch. In handen van de vijand was het een voortdurende bron van irritatie
voor de troepen die de zuidoever van de rivier bezet hielden. Het was een natuurlijke
uitvalsbasis voor patrouilles en een schuilplaats voor mortieren.
Tenslotte werd op 8 december besloten dat er stappen zouden worden ondernomen om de
kleine Duitse bezetting van Fort Crèvecoeur op te ruimen. Teneinde een aanval voor te
bereiden werd aan 'B' Company de taak toebedeeld om de
sterkte van de verdediging af te tasten en een basis te bezetten als springplank voor een aanval
die op een later tijdstip zou beginnen. Het leek er helemaal niet op dat er een definitief
aanvalsplan was voorbereid, hoewel de divisiegeneraal en zijn brigadiers een zandmaquette
hadden laten maken om te kunnen bekijken hoe de aanval het beste kon worden uitgevoerd.
De strijd van Lake Superior, begonnen als een patrouille-activiteit liep intussen flink uit de
hand. Er werden verschillende pelotons van het Regiment her en der toegevoegd zodat de
aanval uitgroeide tot een stormaanval op grote schaal tegen de Duitse stellingen. Het was een
soort operatie, waarbij initiatief en improvisatie werd vereist, meer dan een zorgvuldige
planning.

Het was een manier van vechten die de stafofficier niet kon bekoren omdat alles verliep
zonder dat ook maar iemand precies wist waarom en hoe. Maar daar hoeft men zich niet over
te verbazen, want een oorlog verloopt zelden volgens de plannen.

In de vroege morgen van 8 december voerde het Scout peloton van 'B' Company een
voorzichtige verkenning uit van het vijandelijke terrein alvorens zich terug te trekken in een
defensieve opstelling bij de spoorlijn die noordwaarts van 's-Hertogenbosch loopt. Wat later
op de dag kwam een ander peloton naar voren om het Scout peloton te ondersteunen. Bij
Empel werden nog eens twee pelotons opgesteld om westwaarts langs de dijk te kunnen
oprukken als dat nodig was. In de middag werd een peloton van 'C' Company onder het
commando van 'B' Company geplaatst en s'avonds ging 'C' naar voren om 'B' bij de aanval te
ondersteunen. Het 17de, 18de en 19de peloton werden ook aan de 'B' en 'C' Companies
toegevoegd. Ondertussen begonnen een squadron tanks van de Foot Guards tezamen met
kanonnen van het 23ste Field Regiment en kanoniers van het Lake Superior Anti-Tank
peloton met een zwaar en goedgericht spervuur.
Niet minder dan 1500 projectielen van kaliber 75 mm explodeerden binnen het fort.
Gedurende de avond drong het peloton van Luitenant Wright door tot aan de brug, tot op
minder dan 200 yards van de vijand. De hele nacht waren er schotenwisselingen tussen de
Lake Superiors en de Duitsers, waarvan sommigen tot op 50 yards afstand lagen.
Iets verder naar het westen hield een peloton van het Lincoln en Welland Regiment de vijand
bezig met patrouille-activiteiten. Toen de dag van 9 december aanbrak werd de aanval
ingezet. Terwijl de Lake Superiors door de vroege ochtendmist voorwaarts trokken kregen ze
dekkingsvuur van de Gouvernor General's Foot Guards en het British Columbia Regiment.
Het elfde peloton van 'C' Company was het eerste dat een bruggehoofd vestigde in de Duitse
stelling. Vervolgens passeerde het tiende peloton om het terrein ten oosten van het fort te
veroveren, terwijl het 7de en 8ste peloton het gebied langs de dijk ten westen van Empel
zuiverden. Vanuit een versterkte basis klommen twee secties van het 10de peloton onder
leiding van Corporal Sanborn en Lance Corporal Kryviak over de dijk en peddelden in een
boot naar de afgebrokkelde muren van de vesting. Ze ontdekten dat de Duitsers er vandoor
waren gegaan. Het oude fort was leeg. De derde sectie kroop ook over de dijk en werd terstond gevolgd door het Scout peloton van 'C' Company. Nog meer peletons volgden om het
zojuist veroverde gebied ter verdediging in te richten. Men kon niet verwachten dat de vijand
zo vriendelijk was om het fort zo maar prijs te
geven. Hij kon nog altijd terugkeren zodra versterkingen waren aangevoerd. Maar de Duitsers
kwamen niet meer terug. Het fort bleef in Canadese handen.
Toch bleef elke Canadees steeds op zijn hoede, wachtend op een tegenaanval die tenslotte
nooit meer kwam.
Vanaf die tijd tot aan de capitulatie in mei 1945 zou Crèvecoeur opgenomen zijn in de
frontlinie tussen bevrijd en bezet gebied.
Nog èènmaal wordt in deze frontlijnperiode het fort met name genoemd.

De Prinses Irene Brigade, welke verplaatst was van Zeeland naar het frontgedeelte: Heusden Spoorlijn 's-Hertogenbosch/Utrecht kreeg op 19 april 1945 de opdracht de Bommelerwaard te
gaan bezetten en Zaltbommel in te nemen.
Na voorbereidende verkenningen zou een gevechtsgroep van deze Brigade onder leiding van
Majoor A.A. Paesens in de nacht van 22 op 23 april met landingsboten vanaf Crèvecoeur de
Maas oversteken om bij Hedel een bruggenhoofd te vormen.

Om 1 uur in de morgen was het bruggenhoofd gevestigd en werd de opmars voortgezet.
Hedel werd, omdat de Duitsers weinig tegenstand boden, vrijwel onmiddellijk bezet.
Op 24 april rond 11 uur zou dat gaan veranderen. De Duitsers zetten een tegenoffensief in,
dat ingezet werd met een artillerie-bombardement en ondersteund door parachutisten en
eenheden van Wehrmacht, Kriegsmarine en Luftwaffe.
Na hevige gevechten kreeg de gevechtsgroep van de Prinses Irene Brigade de opdracht zich
terug te trekken op de Maasoever bij Crèvecoeur. Dit terugtrekken gebeurde onder dekking
van mitrailleurvuur, dat vanuit de richting Bokhoven werd gegeven. Het was een korte, maar
hevige strijd geweest, welke aan beide zijden een zware tol aan mensenlevens had geëist.
De Prinses Irene Brigade betreurde 12 doden en 30 gewonden; de Duitse verliezen aan
gesneuvelden, gewonden en krijgsgevangenen bedroegen 243 manschappen.

Na de bevrijding zijn de puinresten van de vernielde gebouwen over het binnenfort verspreid
en afgedekt met aarde.
Alleen het kruithuis en twee kleine kruitbunkers zijn gespaard en staan in desolate toestand
op het binnenfort.
Door het verspreiden van puin en aarde is het maaiveld van het binnenfort èèn meter hoger
komen te liggen hetgeen te zien is aan de entree van het kruitmagazijn en de bunkers.
Momenteel is het fort in gebruik bij de Pontonniers, de Vaar- en Duikersschool van de Genie.
Het fort - of wat er nog van over is - werd rond 1987 op de monumentenlijst geplaatst, hoewel
het nu nog slechts een zwakke afspiegeling is van het eens zo geduchte bolwerk.

HET FORT CRèVECOEUR EN ZIJN:
Gouverneurs en Commandanten
Beheerders
Verpachtingen
Gebouwen

De onderzoeker verschaft ons een lange lijst van Gouverneurs en Commandanten van het fort
over de periode 1606 - 1855.
Van de oudste Gouverneurs en Commandanten is het hem gelukt wat meer gegevens te
verkrijgen. We laten ze hier volgen:

Nicolaas Gerritszoon van Dijck
Majoor voor Ostende. Hij overleed in 1606 in de rang van kapitein. Hij werd 69 jaar oud.
Claes van Dijck
Kapitein. Overleden in 1616 (?)
Jonker Jan van Riviere, Heer van Gellicum en Kerkwijk
Lid der Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen. Overleden in 1624.
Graaf Johan Albert van Solms-Braunfels
Bevelhebber der Staatse troepen ten noorden van 's-Hertogenbosch in 1629
Hij leefde van 1599-1648.
Jacob de Viry
Kapitein en Sergeant-Majoor van een Infanterie Regiment Duitsers
1652 - 1664
Hij trouwde op Crèvecoeur met Dorothea van Cassiopijn.
Ysbrand Boterkooper
Kapitein bij de infanterie.
Hij sneuvelde voor Woerden op 13 oktober 1672 in de leeftijd van 28 jaar.
Jean de Lesau
Benoemd tot Majoor en Wachtmeester van fort Crèvecoeur op
4 januari 1720.

Overste (Kolonel) Tieboel
Commandeur tijdens de inname van het fort door de Fransen in
september 1794.

Van een drietal Commandanten heeft hij verder onderzoek gestaakt.
Met een vraagteken geeft hij aan:
1712. De Heer van Amelisweerde (?)
1716. Commandeur Yvoy (?)
1721. Baron van Wassenaar (?)

Willem Benjamin de Guy
Deze naam komt rond 1739 in de annalen voor met de navolgende omschrijving:
Colonel van een regiment infanterie ten dienste van deser Landen, mitsgaders Commandeur der Stad 's-Hertogenbosch en onderhorige forten.

Jacob Eduard de Witte
Majoor in het regiment du Verge.
Op 8 maart 1750 benoemd als Commandant
De Majoor, kennelijk een verwoed visser,vangt wel voor mèèr dan 15,-- gulden vis per jaar
uit de gracht van Crèvecoeur.
In eerste instantie wordt zijn jaarsalaris met 15,-- gulden geminderd, maar later, na een
uitvoerige briefwisseling, mag hij zoveel vis vangen als hij wil, zonder
dat zijn jaarsalaris gekort wordt.
De Commandeurs in de periode 1842 - 1855 zijn allen in de rang van (Luitenant) Kolonel en
zijn ingedeeld bij de Infanterie.

In de latere periodes komen veelal beheerders voor op de lijsten.
Mogelijk, dat er toen geen vaste bezetting van militairen meer was op het fort, maar dat de
bewaking toevertrouwd was aan burgers.

Enkele namen:
Wilhelmus Blok
Onbezoldigd rijksveldwachter.
Gepensioneerd Sergeant van het Korps Genietroepen.
Geb. 30 juli 1854
Aangesteld: 15 oktober 1914.
Frederik Carel Trevel
Onbezoldigd rijksveldwachter. Geb. 12 juni 1864
Aangesteld 30-10-1906 op fort Crèvecoeur tegen een betaling van
f. 0,50 per dag.
Overplaatsing naar elders: 1-9-1912

De totale grondoppervlak van fort Crèvecoeur bedroeg: 27.40.43 hectare.
Delen van rijksgronden werden soms verpacht hetzij aan de Commandant/Beheerder als een
deel van zijn salaris, hetzij aan derden waarop dan de Beheerder als onderdeel van zijn taak
het toezicht had.
Op Crèvecoeur vinden er niet alleen verpachtingen van grasland plaats maar ook van viswater
en de jacht op de buitengronden.
Laten we enkele verpachtingen nader bekijken:
1909 Grasland
Een deel verpacht aan van den Boorgaard te Orthen voor f. 120,-- per jaar.
Een deel verpacht aan Jacobus Huismans te Empel voor f 710,-- per jaar.
1909 Visserij
De grachten van Crèvecoeur en de beide batterijen onder Empel. Verpacht aan Henricus van
Dalen te Hedel voor f. 16,-- per jaar.
1909 de Jacht
De buitengronden van het fort Crèvecoeur onder Empel waren verpacht aan Willem van der
Giessen te 's-Hertogenbosch.
Pacht: f 32,-- per jaar.

1892 Houtverkoop
In dat jaar wordt melding gemaakt van verkoop van kavels houtgewas voor f. 63,-- per kavel.
30 Stuks iepbomen brengen totaal f. 1105,-- op.
Aan de volgende verkoop is duidelijk te zien, dat er andere inzichten ontstonden omtrent de
functies van forten.
In dat jaar kocht H. de Bekker te Empel een perceel militaire grond van het fort Crèvecoeur
voor de somma van 178 gulden.

Overigens had in 1849 het fort Crèvecoeur een rijke flora te weten:
280 iepen, 17 eiken en 25 vruchtbomen.
Terwijl ter verdediging van de wallen deze aan de voet beplant waren met meidoornhagen,
welke zeer moeilijk doordringbaar waren.

Om een goed inzicht te krijgen inzake de afmetingen van de gebouwen welke aanwezig
waren op het terrein van Crèvecoeur kunnen we terugvallen op een tweetal lijsten waarop
nadere gegevens voorkomen.
Allereerst noemen we de lijst betreffende Militaire Gebouwen en de onderhorige Forten van
de Vesting 's-Hertogenbosch opgemaakt in het jaar 1779.
Deze lijst begint met de opsomming van de nieuwe en de oude bomen zowel in de Vesting als
op de Forten.
Crèvecoeur komt op deze lijst voor met 836 oude bomen.

Ter verdediging van Militaire bouwwerken werd gebruik gemaakt van o.a. palissaden; op dit
fort stonden er 620 stuks.
De andere lijst welke we kunnen bezigen, is die welke op 18 augustus 1800 is opgesteld in
opdracht van de Directeur Generaal H. van Hooff.
Aan de hand van beiden komen we tot de volgende opstelling:
Marquetenten Woning
Deze bestond uit èèn kamer, een keuken, een goot en een koestal.
Hoewel dit beroep meestal door een Marketentster uitgeoefend werd, komen we in de
correspondentie van dit fort toch regelmatig de mannelijke benaming van dit beroep
tegen. Zo wordt op 20 september 1805 op de post van Marketenter op het fort
Crèvecoeur benoemd:
Gerrit Hopmans,
Op een tractement zoals daarvoor is bepaald.

Majoorswoning
"onder het zelfde dak als de Commandementswoning" staat er in de opsomming uit het jaar

1800 en was op dat moment in gebruik als logement voor de sluisknechten.
De woning bestaat uit zes kleine kamers en een keukentje.
Commandement
Logement voor de Majoor - Commandant.
Het bestaat uit zes kamers en een keuken.
Kennelijk staan er in 1809 een aantal kamers leeg in dit huis, want Charles Arpau,
gepensionneerd Majoor ener Zwitserse Garde vraagt aan de Commandant of hij twee
van deze kamers mag betrekken.
Hij voegt er nog aan toe, dat de Staat hem dit niet zal weigeren, vanwege zijn
30-jarige trouwe dienst aan dit land.
Houten loods
Deze dient tot berging van Batterijen, ribben, planken, huisdeuren, schotbalken en eventueel
kan men er in logeren.
De lengte is 58,5 voet en de breedte 24 voet.
Drie gewelfde kazematten
Dienen tot berging van levensmiddelen van de Majoor en de sluisknechten.
De lengte is 45 voet; breedte 14 1/4 voet; hoog 9 voet. Eventueel kon in iedere kazemat 60
man logeren.
Arsenaal (v.m. kerk)
Beneden: Affuiten
Boven: geweren en diverse goederen.
De beneden en 2e verdieping zijn lang: 72 voet, breed 24 3/4 voet.
De 3e verdieping (zolder) lang 72 3/4 voet en breed 26 1/3 voet.
Drie Pulverkazematten
Van deze kazematten waren er in 1800 èèn in redelijke staat en twee stuks onbruikbaar.
De afmetingen bedroegen: de portalen lang 11 voet, breed 4 voet.
De kazematten zelf: lang 15 voet, breed 10 voet, hoog 8,5 voet.
In iedere kazemat kon geboren worden: 20.000 pond kruit.
Pulvermagazijn
Van dit magazijn was het portaal 7,5 voet lang, 6,5 voet breed, terwijl het magazijn 40 voet
lang was, 21 voet breed en 16 3/4 voet breed.
Geschikt voor 108000 pond kruit.

Corps de Garde
Men beschikt over twee gebouwen, waarvan èèn in redelijke staat; de ander was slecht en
bovendien waren er geen britsen aanwezig.

We kunnen er nu misschien om lachen, maar Crèvecoeur was zo rond 1800 moeilijk
bereikbaar over het vaste land. Zeker in de natte periodes als het land drassig was. De beste
manier om het fort te bereiken of te verlaten was nog altijd over het water.
De Edele Mog. Heeren Raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden geven via Luitenant
Kolonel Tieboel in 1788 aan Fort Crèvecoeur toestemming om een schuit aan te schaffen,
hoofdzakelijk voor het vervoer van de "menage".
Er waren aan deze toestemming ook nog bepalingen gekoppeld en wel:
a. De schuit moet dag en nacht gesloten zijn.
b. Alleen de Commandant mag de sleutels in zijn bezit hebben.
Of ook de bewoners van Crèvecoeur gebruik mochten maken van deze schuit staat er niet bij
vermeld. Wel weten we, dat er in 1797 een veerdienst was tussen:
's-Hertogenbosch - (fort) Orthen - Crèvecoeur.
In dat jaar wordt namelijk C. van Vlijmen als veerman aangesteld door de Kolonel Directeur
van Fortificatiën B.W. de Roy van Wichen.
De plaats waar het veer vertrok naar 's-Hertogenbosch zou wellicht een ontmoetingsplaats
hebben kunnen zijn voor de bewoners van het fort. De afvaart naar de verre vestingstad, wie
kan er mee, want zo groot zal de schuit ook niet geweest zijn of wie heeft nog voldoende
tractement om de reis te kunnen betalen. Ook zo rond de thuiskomst zal het er druk geweest
zijn want degenen aan boord van het veer brachten de laatste nieuwtjes mee van Fort Orthen
en de stad 's-Hertogenbosch.
Zouden er ook wel eens manschappen "onder de indruk" van boord gekomen zijn of moeten
we het zoeken in de richting van het zich vervelen op zo'n fort.
Feit is, dat er nogal wat vernield werd nabij de aanlegsteiger van het veer op dit fort. Om dit
tegen te gaan benoemt Luitenant Kolonel Siderius op 1 mei 1804 PIET MAAS tot
toezichthouder op Crèvecoeur. Hij moet behoorlijk zorg dragen van 's-Lands goederen en
gebouwen en dan met name: "de Sluisen, beschoeijen en andere in het Canaal gelegen
waterwerken". Hij moet minstens tweemaal per dag of zoveel meer als hem dat opgedragen
wordt:
"provitioneel een waakend oog hierop houden".

En dat alles tegen een daggeld van èèn gulden.

In het genoemde boekje uit 1779 komt ook een lijst voor met gebouwen welke rond
Crèvecoeur gelegen zijn in de "verboden kring".
Om met dit laatste te beginnen. Het gaat hier om de bepaling dat men vanuit een fort of ander
verdedigingswerk een vrij schootsveld moest hebben om zich te verdedigen tegen een
eventuele vijand.
In vredestijd stond men onder bepaalde voorwaarden toe, dat er op deze gronden gebouwd
werd. Soms spreekt men duidelijk over schuren, een andere keer over een gebouw. Het

waren eigendommen van boeren welke eveneens in vredestijd toestemming kregen om de
gronden in de omgeving van militaire bolwerken te bebouwen.
In de genoemde lijst staat duidelijk vermeld wat voor een gebouw het is, de afmetingen en
wie de eigenaar is. Kennelijk werd er met de eigenaar een contract opgemaakt waarin duidelijk aangegeven stond, dat het gebouw op eerste verzoek afgebroken moest worden. Vrijwel
bij elk gebouw staat de vermelding:
"zonder schadeloosstelling".

Wat betreft de bepalingen en voorschriften over deze verboden kringen de volgende
toelichting:
Er waren drie klassen van fortificatiën. Elke klas had drie kringen.
Enige bepalingen:
1e Kring van de 1e klas: hier mag alleen gebouwd worden met toestemming van de
Minister, het dak moet gemakkelijk in brand te steken zijn.
2e Kring van de 1e klas: hier mag men zonder vergunning bouwen, mits niet hoger dan 5
meter.
3e Kring van de 1e, 2e en 3e klas, hier mag men vrij bouwen.
1e Kring van de 2e en 3e klas. Deze gebouwen moesten opgeruimd worden zodra de Staat
van Beleg werd afgekondigd.

Het Rijk keert alleen schadeloosstelling uit indien er gebouwd is na 1853.

DE HERVORMDE GEMEENTE VAN:
Engelen
Empel
Crèvecoeur

In het Aardrijkskundig Woordenboek, samengesteld door A.J. vd Aa en uitgegeven in 1841
geeft hij een beschrijving van de geschiedenis van het fort Crèvecoeur. Gezien de titel van dit
hoofdstuk ging onze interesse vooral uit naar datgene wat hij schrijft over het kerkje van
Crèvecoeur.
Hij beperkt zich tot de volgende zinsnede:
De inwoners van Crèvecoeur, die schier allen Hervormd zijn, hebben hier eene kerk, welke
sedert het jaar 1675 met die van Engelen verenigd is en thans tot de Gemeente
Engelen - Empel - Crèvecoeur behoort.

Van het genoemde boek wordt in 1851 een aanvulling uitgegeven, waarin over Crèvecoeur
een opsomming staat van de bestaande gebouwen:
een ruim commandantshuis, waarin de woning van de Conducteur der Artillerie.
een groot en drie kleine kruitmagazijnen.
een wachthuis en een affuitloods.
en een kerk (welke den hervormden toebehoort) zonder toren en geheel buiten godsdienstig
gebruik, dienende nu tot Arsenaal en Kazerne.

Uit het verschil in tekst uit de boeken van 1841 -- 1851 zouden we op kunnen maken, dat het
kerkje op Crèvecoeur in deze periode gesloten is.
Wij betwijfelen dit echter, temeer omdat de Commandant van dit fort Luitenant Kolonel
Tieboel in zijn dagboek op 7 november 1789 rapporteert:
De toren van de oude kerk, thans 's-Lands Magazijnen, zo geheel vergaan en getaanlijk is,
dat herstellingen met geen gewone reparatie meer te doen is, en daarom moeten we
verzoeken de toren tot op een bepaalde hoogte voor zover vergaand af te breken en
schuin bij te metselen en met het uitkomende materiaal zoveel mogelijk te werken,
hetgeen ten voordele van het Rijk is.

Ook de Predikantenlijst van Crèvecoeur verschaft ons geen duidelijkheid tot wanneer het
kerkje in gebruik is geweest.
De eerste predikant was Matthias Havius (1607-1614), gevolgd door:
Samuel Platevoet (1614-1619)
Amandus Paludanus (1620-1625)
Johannes Wijckentoom (1625-1636)
Hendrik Jansz van Gemert (1637-1641)
Dan volgt een samengaan met de Hervormde Gemeente van Engelen met als Predikanten:
Johannes van Broeckhuysen (1642-1648)
Henricus van Broeckhuysen (1649-1668)
Uit deze laatste gegevens blijkt, dit in tegenstelling met hetgeen vermeld staat in het
Aardrijkskundig boek van A.J. van de Aa, dat de Hervormde Gemeente van Crèvecoeur al
veel eerder met die van Engelen verbonden was, namelijk in 1642.
Tijdens het predikantschap van Henricus van Broeckhuysen moet het kerkje op het fort nog in
gebruik zijn geweest voor de erediensten. De annalen vermelden, dat de toenmalige
Commandant van Crèvecoeur; Jacob de Viry hier in het huwelijk trad met Dorothea van
Cassiopijn.
Korte tijd na het overlijden van de laatst genoemde predikant in 1668 wordt het fort niet
alleen veroverd door de Franse troepen maar bij hun vertrek ook vernield. Weliswaar wordt
het kerkje gespaard, maar doordat de Staten - Generaal opdracht geven tot het slechten van dit
verdedigingswerk (met uitzondering van het kerkje) verliest het fort zijn betekenis als militair
bolwerk en daarmede ook zijn bezetting. Het is nog maar de vraag of, wanneer Menno van
Coehoorn in 1701 zijn plannen maakt tot herstel van Crèvecoeur, hij aan het kerkje zijn
oorspronkelijke doel weer zal toebedelen.
Mogelijk, dat de verbindingen met andere dorpen steeds beter geworden waren, waardoor een
aparte kerk en een predikant voor deze gemeenschap niet meer nodig waren. Maar ook het
kerkje kan in de loop van deze jaren dat het niet gebruikt werd, bouwvallig geworden zijn.
Het is ook mogelijk dat men omtrent de inrichting van forten er andere gedachten op nahield
betreffende de aanwezigheid van een kerkje. Wie zal het zeggen?
In het genie Museum kwamen we nog een zeer oude bestektekening tegen (jammer genoeg
zonder jaartal) waarin het plan wordt toegelicht om de voormalige kerk te verbouwen tot
wapenkamer.
De tekening geeft aan:
Begane grond: logies onder-officieren en berging van 1690 geweren.
Verdieping: logies manschappen en berging van 910 geweren.
Raadplegen we het boek: de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch van L.H.C.
Schutjes dan moeten we constateren, dat hierin met gèèn enkel woord gerept wordt over een

kerkje op fort Crèvecoeur, dat voor de katholieke eredienst gebruikt zou zijn; dit in
tegenstelling tot het fort Sint Andries, dat binnen zijn wallen een kleine kapel bezat welke
toegewijd was aan de H. Andreas, Apostel.

Met het bovenstaande moeten we daarom de samensteller van het eerder genoemde boek: A.J.
v.d. Aa in het gelijk stellen omtrent zijn passage: dat het kerkje op Crèvecoeur uitsluitend
door de Hervormden werd gebruikt.
In de bibliotheek van het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch hebben we ingezien de uitgave:
Huwelijksinschrijvingen van militairen in het Garnizoen 's-Hertogenbosch. We moeten
concluderen, dat slechts zèèr sporadisch huwelijken van personen welke door hun functie min
of meer betrokken waren bij Crèvecoeur elders gesloten werden. Gebeurde dit toch dan was
de reden meestal een andere godsdienst als de Hervormde, oorlogshandelingen, en toch ook
het feit dat het kerkje op Crèvecoeur niet meer in functie was.

In de annalen van de Lutherse Gemeente wordt melding gemaakt op 19 november 1730 van
het huwelijk van Johann Wolters, Majoor Substituut op de Schans Crèvecoeur, met Helena
Ophof, weduwe van Thomas de Peet.
Een ander huwelijk, dat gesloten wordt volgens de aantekeningen van de Schepenbank te 'sHertogenbosch d.d. 28 juni 1672 betreft dat van; Gerard Croocq, kapitein van een Compagnie
ten dienst deser lande.Als reden wordt er bij vermeld: "Omdat de Schans (Engelen) alle
uyren stont belegert te worden".
In de Waalsche kerk eveneens te 's-Hertogenbosch komt de aantekening voor, dat daar op 21
september 1671 het huwelijk werd voltrokken tussen Maximiliaan de la Rivieren, in dienst
van de Compagnie van Kapitein Treslong wiens standplaats eigenlijk was op het fort Oranje
in Casant met Anna Dividiu de Vries.
In het archief van de Hervormde Kerk van Engelen komt het jaartal 1641 voor als de officiële
stichtingsdatum van de Protestant Christelijke Gemeente van Engelen. Om hiertoe over te
gaan had men eerst toestemming moeten vragen en ook verkregen van de Heeren Staten
Generaal van Holland.
Vòòr 1641 zou naar alle waarschijnlijkheid de kerkgemeenschap van Engelen bediend zijn
door de Predikant van Crèvecoeur. Uit de archieven weten we zeker, dat de Gemeenteleden
van Engelen het Avondmaal (Heilig-Nagtmaal) in Crèvecoeur gebruikten.
In 1641 vonden er twee belangrijke feiten plaats voor deze kerkgemeenschap.
Ds. Johannes Broeckhuysen werd in Engelen benoemd en kreeg naar alle waarschijnlijkheid
ook de Gemeenteleden van Crèvecoeur onder zijn hoede.
Dit kwam voort uit het feit, dat in datzelfde jaar kwam te overlijden de (laatste) predikant van
het fort Crèvecoeur Ds. Hendrik Jansz. van Gemert.
Het opheffen van de afzonderlijke gemeente Crèvecoeur en het samengaan met de Gemeente
Engelen kunnen we aantonen aan de hand van een inventarislijst van Obligaties van Capitalen

aanwezig in het genoemde archief welke in dat jaar aan de Diakonie van Engelen werd
overgedragen.

Hieronder laten wij het begin van de tekst volgen van dit archiefstuk:
Inventaris van sodanige obligatien van Capitalen so als bijde Diaconije int gewesen fort
Crèveceur sijn uijtgeset ende aengeworven, die volgens ende tot voldoeninge van Haer Ed.
grootMog. : resolutie in dato den IIIen Januarij 1678 door Dom. Appelman Laest gewesen
predicant int voorsz fort Crèveceur sijn overgegeven, ten behoeve vande Diaconije van
Engelen.
Eerstelijck een obligatie tot laste van Gielen Jansen van Esch monterende de somme van
twintich rijcxdaelders, ingaende den Intrest op 1 Mei 1650 tegens ses gulden ten hondert
dito f. 50,-Dito somme gerestitueert met de intrest naar moderatie vande pastor diakones etc. van
Neel weduwe Grietjen Janss.; de 17 novembris 1680.
Item een obligatie tot laste van: Lubbert Tellgenbosch, monterende de somma van vijftich
Carolij gul (Carolus guldens), tegens de penning 20.
Ingaende opden 17en November 1655, dito f. 50,--.
Item obligatie tot laste van Aert Henrix den Ouden, wonende tot Engelen, monterende de
somma van driehondert gulden, tegens den penningh 20 voor intrest, ingaende den 1 Meert
1662, dito
FL. 300,--.
Op den 21en november 1679 hebben dominee Wielich, d'ouderlingen ende diaconen op 't
serieus aenhouden van Aart Henrix, ten opsichte van sijn bederf inden Fransen Oorloog
geleden, ende ten aensien van sijn aengewende devoiren in't bevorderen vande effecten
van Crèveceur ten behoeve vande diaconije tot Engelen hem geremitteert den
openstaenden ende verschenen Intrest tot den lesten februarij 1678 incluis.
't-Oirconde geteeckent bij predicant, ouderlingen en (de) diaken.
Item obligatie...........
Item obligatie tot laste van Jansone Engelbert Gijsbers tot Bockhoven wonende, den Intrest
tegens den penningh 20. Ingaende den 14den September 1665 vande somme van f. 150,-In minderinge vande voorseide Capitael, heeft Rutger Morray, Scholtus tot Engelen
ontfangen hondert gulden, die selve Somme wederom uijt gegeven voor de nieuwe glasen
inde kerck gemaeckt tot Engelen naer 't vertreck der Fransen.
Al noch heeft den selven ontfangen tweendertich gulden in minderinge vanden ten achtelaer
staende Intrest, die sijn Edele heeft verrekent voor verteringe bijden kerckenraet tot Engelen
gedaen etc.
Item obligatie...........

Ter toelichting:
Obligatieverplichting, verbintenis

Moderatiewijziging, regeling
Bederfverminking
Devoirenvroomheid
Scholtusschout
Remitterenterugzenden

HET WONDER VAN EMPEL anno 1585

Hoewel de onderzoeker in enkele regels verwijst naar het wonder van Empel, willen we toch
iets meer aandacht daaraan schenken, temeer omdat we in een uitgave van het weekblad
"Roomsch Leven in de Stad 's-Hertogenbosch" (1923) een artikel tegenkwamen over dit
onderwerp.
De schrijver van dit artikel (Z) voert ons in zijn verhaal mee naar de droevige tijden van
oorlog en verwoesting van de tweede helft van de 16e eeuw waarin onze voorouders leefden.
Hij baseert zijn verhaal op een vertaling van Strada: "De Bello Belgico".
Het gebeuren van november 1585.
Een grote schare Spaanse krijgslieden onder aanvoering van Mansfeld en Bobadilla steekt
vanuit Brabant de Maas over voor een inval in de Bommelerwaard om daar strijd te leveren
met de Staatse troepen. De sterkte van de Spaanse troepen moet gelegen hebben tussen de
4000 en de 5000 manschappen.
Het lukte de bevelhebber van de Staatse Geuzentroepen - de Graaf van Hohenlohe - de aanval
af te slaan en zijn opmars naar het eigenlijke doel van zijn onderneming:
"de vestingstad 's-Hertogenbosch" voort te zetten.
Om de aanval van de Spanjaarden af te slaan gebruikte Hohenlohe de taktiek van de
doorgestoken dijken waardoor de Bommelerwaard door het water van de Maas en Waal
veranderde in een uitgestrekte zee.
De Spanjaarden - die overigens al geen waterratten waren - vluchtten in allerijl terug over de
Maas naar Brabant om zich opnieuw te groeperen bij de Schans van Empel. Hoewel de geschiedschrijving geen cijfers geeft moeten er bij deze terugtocht vele Spanjaarden verdronken
zijn.
Het leed, dat over deze Spanjaarden kwam was nog niet ten einde, want aan de andere zijde
van de Maas scheepte het Staatse Geuzenleger zich in op een vloot bestaande uit honderd
goed bewapende vaartuigen. De Spanjaarden werden zowel aan de rivierzijde als op het land
door de Staatsen volledig ingesloten. Zij zaten als ratten in de val.
Hoewel de ingesloten troepenmacht zich zo lang mogelijk wilde verdedigen tegen hun
aanvallers, deden honger, koude en gebrek zich steeds meer voelen.
Zij wierpen in de polder verschansingen en versterkingen op teneinde niet overrompeld te
worden door de Geuzen, welke vanaf de dijken de ingesloten troepen onder vuur namen en
bovendien aanstalten maakten om ook dit gebied onder water te zetten. De Geuzen
aanvoerder Hohenlohe overlegde inmiddels wat hij met zo'n groot aantal krijgsgevangenen

moest doen, nu enerzijds de Spanjaarden op het punt stonden zich over te geven, anderzijds
hij zich klaar maakte voor de opmars en de aanval op de stad
's-Hertogenbosch.
Toen een aantal Spaanse krijgslieden bezig waren met het opwerpen van een schans rond de
kerk in Empel, gebeurde er iets wonderbaarlijks.

Wij geven deze gebeurtenis weer in het oude taalgebruik, zoals deze gebruikt is in de uitgave
van 1649 door Nicolaes van Ravensteijn te Amsterdam:
Terwijl een Spaensch soldaet voor sijn rot, dat dicht bij de kerck van Empel ghelegen was,
in d'aerd graefde om een borstweeringhe te maeken, ontdeckte hij in d'eerste
steecken een tafereel, trock het er uijt en sagh er met verwen op af gebeeldt
de beeltenis van de H. Moeder Godts. Sijn rotghesellen schieten er op toe,
ghelijck als op een uijtghegraven schat. De Overste Bobadilla vlieght er selfs
naer toe; sij verwonderen haer over nieuwigheijdt van het werck en als noch
vers van af - gemaelde verwen, soo dat sij alle vastelijck gheloofden, dat dat
Hemelsch Beeldt niet zonder Godts maght op die plaets, en tijdt - want de
Maria - Ontfanghenis - avondt was nae bij - hun op het uijterste arbeijdende
verscheenen was.

Onmiddellijk werd er bevel gegeven deze Maria afbeelding naar de Empelse kerk te dragen
en daar op een verhoging te plaatsen omgeven door de krijgsvaandels en banieren. Wie de
devotie tot Maria kent van de Spanjaarden zal zich niet verwonderen over de geestdrift
waarmede deze tocht naar de kerk plaatsvond.
Hoe kwam dit schilderstuk daar in de grond?
Niemand die het verklaren kon; maar door dit voorval leefde het moreel en het zelfvertrouwen van de Spaanse troepen zodanig op, dat zij met verdubbelde krachten de strijd met de
Geuzen voortzetten, ondertussen biddend tot Maria om hulp en uitkomst, want de nood voor
de ingeslotenen was hoog.
De Geuzen - zich zeker voelend van de overwinning - verwachtten elk moment de capitulatie
van de ingesloten Spaanse troepen.
Maar wat gebeurde er?
Op 8 december 1585 (feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis) veranderde het weer. Het
begon te vriezen dat het kraakte.
De Staatse aanvoerder Hohenlohe, die inzag, dat dit noodlottige gevolgen kon hebben voor
zijn vloot, als het drijfijs op de rivier zich ging hechten aan zijn schepen, moest
noodgedwongen met zijn vloot stroomafwaarts vluchten om elders een veilige schuilplaats te
zoeken.
Nauwelijks echter waren de schepen met de Staatse troepen vertrokken of de dooi viel in.

Dit hals over kop vertrek van de Geuzenvloot werd in het Spaanse kamp met gejuich
ontvangen; het kon niet anders, dit moest een wonder zijn. De lof aan de Onbevlekte
weerklonk van schans tot schans.
De Spanjaarden probeerden nu met pleiten en schuiten de vestingstad 's-Hertogenbosch te
bereiken, alwaar zij liefdevol en gastvrij ontvangen werden.
De ontvangst moet zo goed geweest zijn, dat de stad als dank hiervoor van de Hertog van
Parma een gouden beker als herinnering kreeg, alsmede een groot aantal runderen (80?) voor
de armen van de stad.

De vraag: "waar is het schilderij gebleven?" is moeilijk te beantwoorden. Er zouden twee
mogelijkheden kunnen zijn:
of:het is door de krijgslieden meegenomen naar de toenmalige hoofdstad van Brabant:
Brussel
of:het is door de krijgslieden, toen zij terugkeerden naar hun geboorteland Spanje,
meegenomen naar een Maria bedevaartplaats.

Het staat vast, dat in 1594 de Spanjaarden in Brussel een kapel hebben opgericht ter ere van
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, tot dankbaarheid voor een weldaad, welke zij enige
jaren daarvoor in 1585 "in 't eijland Bommel" door de voorspraak van Maria verkregen
hadden. Deze kapel zou in het jaar 1700 groter en mooier herbouwd zijn.
In het voormalige groot-seminarie te Haaren werd een oud houten paneel bewaard
voorstellende de Staatse vloot in 1585 voor Empel.
Momenteel bevindt dit paneel zich in de Bestuurskamer van het voormalige Raadhuis te
Empel.

PERSONEN EN MILITAIRE TERMEN NADER BELICHT

Militaire termen

Affuiten:Onderstel waarop de loop van een kanon rust
Attaque:Aanval
Bastions:Een vijfhoekig uitspringend deel aan de vestingwal, zodat "vuur" vòòr de vestingwal langs gegeven kon worden. De bastions dienden zowel voor
opstelling van geschut als voor infanterie-schutters
Batterijen:Enige stukken geschut, samen in een vaste opstelling, om een vijandelijke stelling
te beschieten
Brandschatting:De bevolking van een stad, dorp of streek een aanslag van geld of goederen
opleggen, om daarmede plundering en/of brandstichting af te kopen
Corps de Garde:Wachtgebouw
Enveloppe:Een buitenwerkverdediging als verlenging van een ravalijn
Halve manen:Klein verdedigingswerk met ingezwenkte keel in de hoofdgracht tot dekking
van de saillant van een bastion of ravalijn
Hoornwerk of
kroonwerk:Eenvoudig vestingwerk bestaande uit een gebastionneerd front, dat door twee
lange vleugels is afgesloten
Inundatie:De vijand hinderen rechtstreeks zijn voorgenomen doel te bereiken. Een
omtrekkende beweging was dus noodzakelijk. Militair gezien noemde
men een inundatie geslaagd:
als er ongeveer 15 cm water op de landerijen stond; mèèr dan 50 cm water mocht persé niet.
De vijand kon dan immers met platbodems de ontstane "zee" bevaren.
Ook het zogenaamde "Dras-zetten" van de velden was effectief genoeg om de aanvallers geen
vrije doortocht te geven.
Kanonnen van
=pond:duidt op het gewicht van de kogel: èèn amsterdams pond is 0,494 kg

Palissaden:houten palen voor het bouwen van een verdedigingsschans
Pleiten:Een lang en plat vaartuig voor de binnenvaart; eertijds ook gebezigd voor de vaart
over zee
Pulverkazematten:kruitmagazijn
Ravalijnen:Een in de vestinggracht gelegen driehoekig vestingwerk, de achterzijde open.
Bestemd voor opstelling geschut en schutters
Rot:Manschappen, welke in de normale troepenopstelling achter elkaar staan. Een rot telt
zoveel man, als er gelederen achter elkaar staan.
Ook vier geweren tegen elkaar gezet met de kolven naar de grond noemt men een rot
Schans:Een buitenwerk (soms van tijdelijke aard) in de vorm van een ster of in latere tijden
een fort
Troubles:Onlusten - oproer
Voet:Bossche voet 0,287673 mtr. Amsterdamsche voet 0,283 mtr

Personen

Arragon:Admiraal van Arragon, Spaans krijgsman. Voerde mede het bevel over de troepen
bij de verovering van Crèvecoeur in 1599
Barlaimont:Claude van Barlaimont, Heer van Hautepenne, stamde uit een adellijk geslacht,
afkomstig uit het graafschap Henegouwen.
Verscheidene telgen uit dit geslacht hebben een belangrijke rol gespeeld in de Bourgondische
en Spaanse Nederlanden alsmede in het Prinsbisdom Luik.
Door zijn trouw aan de Koning van Spanje en zijn blijk van goed krijgsman, was hij door
Alexander Farnesius (Stadhouder van Holland) aangesteld als
overste over het "Duytsche regiment en het landt van Gelderlandt".
Na zijn dood in 1587 nam zijn broer Floris van Flojan zijn plaats in als overste van
Gelderland en de Rijnkant.
Bobadilla:Overste van een Spaans regiment tijdens de slag om Empel in 1585
Brederode:Floris Heer van Brederode
Waarschijnlijk een telg uit het Adellijk Nederlands Geslacht: "Brederode"
Kolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden.
Was commandant van de vesting Crèvecoeur toen deze in 1593 belegerd werd.
Frederik Hendrik:Frederik-Hendrik, Graaf van Nassau (1584-1647). Zoon van Willem van
Oranje en Louise de Coligny
Volgde in 1625 Prins Maurits op als Admiraal - Generaal en als Stadhouder van Holland Zeeland - Utrecht - Gelderland en Overijssel.
Ging de geschiedenis in als de "Stedendwinger", door zijn belegeringen van o.a. 'sHertogenbosch - Maastricht Venlo - Breda.

Grim:Kapitein Grim
Nam het commando op Crèvecoeur over van Markies Tuars tijdens de belegering door Franse
troepen in 1672.
Von Hessen:Luitenant Generaal W.L. Landgraaf von Hessen - Philipsthall
Gouverneur van de Stad 's-Hertogenbosch alsmede Commandant van deze vesting en zijn
onderhorige forten, tijdens het beleg in 1794 door de Franse
troepen.
Hertaing:Luitenant Kolonel Daniël de Hertaing, Heer van Marquette
Bevelhebber van het Regiment "de nieuwe Geuzen" dat gevormd werd uit de overgelopen
troepen van de forten Crèvecoeur en St. Andries in 1600.
Hohenlohe:Filips Graaf van Hohenlohe, vrijheer tot Langenburg (1550 - 1606)
Telg uit een Zuid-Duitse adellijke familie; was legeraanvoerder in Nederlandse Dienst sinds
1575. Hij huwde in 1595 met Maria, de oudste dochter van
Willem I van Oranje.
Zijn militaire krijgsverrichtingen waren wisselend van succes.
Na de dood van Willem I benoemden de Staten van Holland en Zeeland hem tot algemeen
veldoverste.
Kerckpatrick:Gouverneur John Kerckpatrick, Heer van Poederoyen
Generaal Majoor in Statendienst en Commandant van het
2e regiment der Schotse Brigade.
Speelt een rol bij de gebeurtenissen in 1673 als de Franse troepen de bewoners van 'sHertogenbosch verplichten schatting te betalen inzake de
gebouwen van fort Crèvecoeur.
Mansfeldt:Graaf Pieter Ernst van Mansfeldt (1517-1601)
Legeraanvoerder onder Karel V en Philips II.
Zijn zoon: Graaf Karel van Mansfeldt (1547 - 1596) vocht in de tachtigjarige oorlog aan
Spaanse zijde.
Was van 1592 - 1595 opperbevelhebber van het Spaanse leger. In 1595 nam hij op verzoek
van de Koning deel aan de strijd tegen de Turken. Hij
sneuvelde in deze oorlog bij Esztergom in 1596.
Beiden behoorden tot het Duitse Adellijke Geslacht: Mansfeldt. (een graafschap in Saksen)

Mendoza:Don Francisco de Mendoza
Hij vormde samen met Admiraal van Arragon het opperbevel bij de actie in 1599 inzake de
verovering van Crèvecoeur.
Pichegru:Charles Pichegru (1761 - 1804)
Frans Militair in 1793 bevorderd tot Brigade Generaal.
In januari 1795 trok hij over de bevroren rivieren de Republiek der Verenigde Nederlanden
binnen en bezegelde daarmede het lot van deze ruim 200 jaar
oude federatie.
Hij kreeg zijn ontslag als militair toen ontdekt werd, dat hij de monarchie wilde herstellen in
Frankrijk. Bij de staatsgreep in 1797 werd hij gevangen genomen. In 1798 vluchtte hij naar Engeland en nam deel aan een
samenzwering tegen Napoleon. Na zijn terugkeer in Parijs
(1803) werd hij in 1804 gearresteerd. Een maand later trof hem
hem gewurgd aan in zijn cel.
Strada:Famianus Strada. Priester van de Societeit Jezus
17e Eeuws geschiedschrijver.
Hier geciteerd uit: Nederlantsche Oorlogen, in thien boecken. Uitgegeven te Gent in 1655.
Tieboel:Luitenant Kolonel Ingenieur Cornelis Nicolaas Tieboel
Werd in 1791 benoemd tot Commandant van de Vesting
Crèvecoeur. Voerde in 1794 het bevel over dit fort toen het door de Franse troepen belegerd
werd.
Tuars:Markies de Tuars
Deze Fransman werd door het opperbevel, - vanwege zijn nationaliteit - van zijn post als
Commandant van het fort Crèvecoeur in 1672 ontheven.
Turenne:Henri de la Tour d'Auvergne, Graaf de Turenne. (1611 - 1675)
Frans veldheer; diende van 1625 - 1630 in het Staatse leger onder Frederik-Hendrik. Hij ging
vervolgens dienen in het Franse leger.

