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Dik Bol

● 62 jaar
● Met vroeg pensioen na werk in computer branche
● Opgegroeid in Geldrop 
● Sinds 1988 in Boxtel

Tijdens mijn verhaal zijn vragen welkom



Heemkundekring Boxtel
● 150 leden
● 1941 opgericht
● Onderzoeken 
● Kennis, Foto's en Verhalen 
● 6 lezingen per jaar 
● 2 Excursies jaarlijks  (o.a. Moresnet)
● Geen plichten

Grafheuvel
12 Redoutes uit 1839
Airbornes Kampina
Pierre Janssen
Www.heemkundeboxtel.nl 
0016.filmenfotobank-nb.nl

http://Www.heemkundeboxtel.nl/


Engels boek  over  de slag

Veel bronnen op internet
Nederlands, Frans, Engels, Duits

Gamers 
Living historie spelers

http://www.caseshotpublishing.com/shop/



Slag om Boxtel 1794 samenvatting

● Ten onrechte onbekend
● 14 sept Fransen veroverden Boxtel
● Hollandse & Hessische troepen werden verjaagd



Slag om Boxtel 1794 samenvatting

● 15 sept Engelse tegenaanval vanuit Schijndel
● In Schijndel streed de Duke of Wellington
● De lessen die hij hier leerde hielpen hem om 
20 jaar later de slag van Waterloo te winnen 
van Napoleon



Presentatie volgorde

●Franse invalshoek Napoleon
●Engelse Duke of Wellington
●“Hollandse” troepen
●Gebeurtenissen op 14 en 15 sept 1794
●Burgers van Boxtel
●“Tommies”



Franse invalshoek

●14 juillet 1789 Bestorming Bastille

●1794-1795 Noord-leger olv Pichegru verovert 
België en Nederland 

Pichegru 1761-1804



 
●Begin 1795 vlucht stadhouder Willem V naar Engeland
●Bataafse Republiek 
●Einde macht van de adel
●Fransen kiezen Napoleon als hun leider
●7 verschillende coalities bestrijden Napoleon

1

1811



Val van Napoleon

●1814 Verbannen naar Elba
●26 feb 1815 Ontsnapping Elba
●18 juni 1815 slag Waterloo

Engelsen olv Duke of  Wellington
geholpen door Nederlanders en Pruisen



Vernieuwingen

●Standenverschil opgeheven
●Democratie
●Dienstplichtigen iplv huurlingen
●Wegverkeer rechts rijden
●Metriek stelsel
●Register van Burgerlijke stand, achternaam
●Onderwijs gezondheidszorg voor gewone burgers
●Carrière obv kundigheid en niet langer afkomst
●Grotere landen iplv kleine vorstendommen



Kleurrijke uniformen

●Herkenbaarheid vriend en vijand
●Trots
●Eer
●Middel tegen desertie



Duke of Wellington

●Tegenhanger van Napoleon
●Ier 
●1769 geboren Arthur Wesley
●1798 werd achternaam Wellesley
●1815 werd hij Duke of Wellington 
●Vocht in veel Napoleontische oorlogen 

Ceylon, Spanje, India



Duke of Wellington

●Engelsen en Ieren zijn dol op hem
●The Iron Duke

●Oostenrijk, Groot Brittannië en Nederland 
vormden coalitie tegen Fransen

●Zijn eerste veldslag tussen Schijndel en 
Boxtel op 25 jarige leeftijd

●Eerste slag groot verlies
●Duke schreef later dat hij in Brabant
het meeste geleerd had in zijn loopbaan



Duke of Wellington (Arthur Wesley)

●Leerschool om Slag bij Waterloo te winnen
●Vijandigheid bevolking
●Orders van bovenaf
●Aftocht gedisciplineerd uitvoeren



Hollandse troepen
● Sinds 1629 bezet
● Tegenstelling Holland <> Brabant
● Leger van Holland bestond voornamelijk uit 

huurlingen
● Patriotten waren tegen regerende stadhouder
● Kaartmaker Hendrik Verhees was ook patriot
● Bevolking ontevreden
● Huurlingen van Hollanders waren ondervoed
● Ze aten mee van akkers en vee
● Veel Duitsers uit Hessen, Hannover, Pruisen

Stadhouder Willem V



Duitsland heel anders dan wij kennen



Strijdende partijen

Verdediging van ons land:  
● Hollanders met ingehuurde Duitsers, Zwitsers, Denen etc.
● Te hulp geschoten Engels leger
 Tezamen geallieerden of coalitie genoemd

● Franse aanvallers



Voor  14 september 
●Staatsen Hessen Hannoverse 12.000
●Engelsen komen met groot leger helpen 41.000

●Revolutionaire leger 55.000    Doel Den Haag en Amsterdam





Zondag 14 september 

● Dommelbruggen waren al afgebroken
● Korte strijd
● 15 uur Dommel overgestoken
● 18 uur 1500 Duitsers gevangen
● Chaotische vlucht
● Smalle weg met sloten ernaast te smal voor paarden en voetsoldaten 
● Heult en Selissen houden het langst stand
● Burgers waren tegen Hollanders (Duitsers, Engelsen)
● Voor vrijheid gelijkheid broederschap
● Duitse troepen ondervoed
● Chassé en Daendels spraken Nederlands (geb Tiel resp Hattem)
● Spraakverwarring binnen coalitie onder Duke of York



Zondag 14 september 

● Geen heldhaftige slag
● Alle bezetters chaotisch gevlucht



Boxtel

●265 musketkogels nabij Halse Barrier
●Ronde en cilindervormige



Kaart van een Duitse militair



15 september tegenaanval door Engelsen
5 divisies van circa 1000 soldaten



Maandag 15 september

300 voetnoten



Engels ooggetuigenverslag

 Abercrombies troepen liepen door Schyndel en kwamen bij een vlakte die omzoomd 
werd door dennebomen, waarin de Fransen verschillende batterijen verborgen 
opgesteld hadden.
Enkele Franse Huzaren lieten zichzelf brutaal zien in het veld, als een valstrik voor de 
Britse cavalerie. De Fransen trokken terug zodra onze onvoorzichtige ruiters binnen 
het bereik van de kanonnen kwamen. Hun kanonvuur leverde diverse verliezen op 
voordat ze een veilig heenkomen konden zoeken.
Tegen de middag besloot generaal Abercrombie terug te gaan naar Middelrode. Het 
regiment van de Ierse lichte dragonders bracht verwarring bij de First Guards tijdens 
onze terugtocht. De smalheid van de wegen verergerde de problemen. Gelukkig 
formeerde het 33e Regiment een duidelijke linie die de vijand op afstand hield en 
eigen troepen door liet.    

Reenactment liefhebbers spelen Waterloo na



Franse getuige

Bellegarde en Lacourbe: Vanochtend stuitte onze verkenningsgroep van ongeveer 800 
man op een macht van 5000 Engelsen. Ze waren op weg om Boxtel opnieuw te 
bezetten. Maar opgetogen door ons geluk van gisteren (1500 gevangenen gemaakt) 
hebben onze troepen hen dermate onstuimig bestookt, dat angst en verwarring zich 
snel van hen meester maakte. Ze hebben hun reisdoel snel laten varen en sloegen op 
de vlucht.
De Engelse macht won terrein op de Fransen. We moesten een geladen kanon 
achterlaten. Om te voorkomen dat de Engelsen het zouden gebruiken is een van onze 
ruiters afgestapt, heeft het kanon gericht en met zijn pistool ontstoken.
Deze gewaagde beweging zorgde voor verwarring bij de Engelsen. Onze Huzaren 
verdeelden een Engels regiment dragonders. Marulaz achtervolgde de vijand tot 
ergens in de buurt van 's-Hertogenbosch. Daar vuurde de vijand pas terug, maar 
Marulaz veroverde het vooruit geschoven fort en nam de commandant gevangen. 



Aantallen

●Aantallen soldaten waren schattingen
●Vaak overdreven, soms te laag geschat
●Boxtel 2500 inwoners
●Schijndel 3000
●s-Hertogenbosch 12.000 
●

●Franse Noordleger   72.000 man, 18.000 paarden  304 kanonnen
●Engelsen en coalitie in Middelrode 40.000 man 



Veldnamen in Schijndel



Battle of Boxtel

● Twee locaties
● 14 september nog weinig details
● Vooral 15 september was een SLAG
● Locatie tussen Boxtel en Schijndel
● Doel was terug veroveren van Boxtel



Verloop vd strijd

●24 juni 1794 Slag bij Fleurus
●14 september Boxtel
●15 september Schijndel
●9 oktober Den Bosch ingenomen
●18 oktober Nijmegen
●28 december Maas en Rijn
●18 jan stadhouder Willem V Scheveningen 22 vissersboten
●19 jan 1795 Utrecht
●20 jan Amsterdam 

Pichegru



Tommies

●Tommy Atkins
●Drie zware wonden
●“It's all right sir. It's all in a day's 

work”
●Later gebruikt Wellington 

Tommy als koosnaam
●In 1e wereldoorlog veel gebruikt 

 in loopgraven

●Grote binding met Schijndel



Jerry

● In 1e wereldoorlog The Germans
●Gerry of Jerry
●WO 2  Jerrycan

●Tom and Jerry sinds 1940
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