
De Schansen te Terheijden'"

door

J. H. VAN MOSSELVELD

Het is alweer verschillende jaren geleden dat het fort De Kleine
Schans in Terheijden, tegelijk met enige fortificaties in de omgeving,
bij Koninklijk Besluit werd opgeheven als vestingwerk. Dat dit vroeg
of laat zou gebeuren, was te verwachten. Men kan er zich alleen over
verbazen dat deze versterkingen hun bestaan als officiële verdedigings
werken tot na de eerste wereldoorlog hebben gerekt. Dergelijke aarden
fortificaties hadden immers al vrijwel geen betekenis meer sedert de tijd
dat men vliegtuigen voor de oorlogvoering ging benutten. Waarbij wij
dan nog zwijgen over de uitwerking die modern artilleriegeschut, ge
leide projectielen en atoomwapens op zo'n fort zouden hebben.

De eigendom van de Kleine Schans berust overigens nog steeds bij
de Staat der Nederlanden; sedert 1969 valt ze onder het beheer van de
Inspectie Goes van Financiën en Domeinen. Er is echter overleg gaande
om het beheer over te dragen aan de afdeling Natuurbehoud en Open
luchtrecreatie van C.R.M., dat indertijd het beheer over de Grote Schans
(waarover straks) rechtstreeks overgenomen heeft van het Departement
van Defensie.

Zou de Kleine Schans, nu deze haar vroegere bestemming verloren
heeft, dus eigenlijk kunnen verdwijnen, om meer dan één reden is het
gewenst te ijveren voor het behoud en de restauratie daarvan. Allereerst
kan dit fort, dat vrij gaaf bewaard is - slechts de wallen hebben door
afkalving hier en daar wat geleden en de grachten staan thans droog 
met betrekkelijk geringe kosten worden gerestaureerd en als monument
van vroegere vestingbouw voor het nageslacht behouden blijven. Doch
dit is niet het enige. Immers, zonder de uiterlijke contour van dit aarden

'; Dit artikel, oorspronkelijk verschenen in Dagblad De Stem van 10, 12 en 14
februari 1959, is voor deze publicatie gereed gemaakt door Dr. J. L. M. de
Lepper te Breda en mijn collega J. H. M. Broeders te Oosterhout, aan wie ik
daarvoor mijn oprechte dank betuig.
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5. De eerste belegeringsgordel door Spinola tijdens het beleg der stad in 1624.
Rechts bovenaan het versterkte dorp Terheijden met Kleine Schans.

Links daaronder de Grote Schans. Uit de Obsidio BTedana van Hermanus Hugo.

Gemeentearchief, Breda.

6. De Kleine Schans (10) en de Grote Schans (11) met het dorp Terheijden en de rivier de Mark.
Tekening uit ca. 1730 vermoedelijk door de kolonel A. van Broekhuijzen.

Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage.





fort aan te tasten, kan het inwendige voor verschillende recreatieve
doeleinden worden geschikt gemaakt, iets waarmee de bevolking van
Terheijden zeer zal zijn gebaat. Verder zal de Kleine Schans na de res
tauratie daarvan en na een sanering van de directe omgeving een be
langrijke aanwinst zijn voor het landschapsschoon van Terheijden. Met
name zal men door de aanwezigheid van dit fort in het landschap weer
worden herinnerd aan de vroegere strategische betekenis van het dorp,
blijkend uit zijn beide schansen en de linies van Munnikenhof en van
Den Hout (de laatste ligt grotendeels onder Oosterhout en is nog vrij
gaaf, al wordt ze thans doorsneden door de Maasroute die vooral de
omgeving nogal sterk heeft aangetast). Het is om al deze redenen dat
het gemeentebestuur van Terheijden thans pogingen doet om de Kleine
Schans met financiële steun van de overheid gerestaureerd te krijgen.1

Een overzicht van de geschiedenis der Terheijdense schansen lijkt in
verband hiermee niet zonder zin.

Aanleg van de Kleine Schans in 1590

Iedere Bredanaar kent het verhaal van de befaamde verovering van
Breda door de troepen van prins Maurits met behulp van het turfschip.
Deze listige inname, die in de nacht van 3 op 4 maart 1590 plaatsvond,
beroofde Parma van zijn voornaamste bolwerk in deze streken.

Nauwelijks had Maurits een tiental dagen later het Bredase gebied
verlaten, of de Spanjaarden begonnen troepen rond Breda te concentre
ren om de "sleutel tot Holland" weer in hun bezit te krijgen. Parma
zond graaf Carel van Mansfelt met 4000 man troepen naar de omge
ving van de stad en wel voornamelijk naar Oosterhout, Teteringen en
Terheijden.2 In Terheijden liet Mansfelt een sterke schans opwerpen
van aarde en rijshout juist ten noorden van het dorp, tussen de rivier
de Mark, die hier een bocht naar het westen maakt, en de weg naar
Wagenberg, die de verbinding met Geertruidenberg en met Holland
vormde.3

Uit strategisch oogpunt was deze plaats zeer goed gekozen, omdat
een daar gelegen fort alleszins in staat was de wegen van Breda naar
het noorden en noord-westen, zowel te water als te land volkomen te
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7. De Kleine Schans te Terheijden vanuit het Zuid-Westen, 1965.
Gemeentearchief, Terheijden.
Foto T. Slagboom, Middelburg



beheersen. Een teken dat in die dagen de Achilleshiel van Breda reeds
gezocht werd in het verbreken van de communicatie met Holland.
Mansfelt liet bij dit fort tevens een brug over de Mark slaan, die niet
alleen een beletsel was voor de scheepvaart op deze rivier, maar tegelijk
een gemakkelijk middel om ook op de westelijke oever in de richting
van Prinsenhage te opereren.4

Na het gereedkomen van deze versterkingen te Terheijden in medio
april richtten de Spanjaarden hun aanvallen op het Staatse fort Noord
dam bij Zevenbergen. Hier echter hield Matthias Held, een der turf
schiphelden, moedig stand. Mansfelt trok daarop met zijn troepen in de
richting van Nijmegen, waar Maurits het fort Knodsenburg liet aan
leggen, zowel om die stad te bedwingen als om de vijand te noodzaken
zijn plannen tegen Breda te laten varen.5 Mansfelt werd evenwel spoe
dig gedwongen haastig troepen en levensmiddelen naar Terheijden te
sturen, omdat de garnizoenen van Breda en Bergen-op-Zoom een aanval
op het fort aldaar beraamden. Volgens de historicus Pieter Bor zou deze
aanval inderdaad hebben plaatsgevonden. Andere geschiedschrijvers ma
ken er echter geen melding van.6

In juli werd een meer succesvolle poging gedaan om het fort te
overmeesteren. Het toeval hielp hierbij een handje, omdat de levens
middelenvoorraad in het fort door brand vernietigd was. Op 3 of 4 juli
1590 werd het door de Bredase troepen onder commando van Herau
gière ingenomen. Een groot aantal huizen in Terheijden werd bij die
gevechten in brand gestoken.7 Meer dan andere dorpen in de verre om
trek heeft Terheijden trouwens tijdens de Tachtigjarige Oorlog geleden
door brandstichting, muiterij, inkwartieringen, plunderingen en besmet
telijke ziekten. De schans is bij de laatstgenoemde inname vermoedelijk
vernield, want kort daarna (begin oktober) is er sprake van een nieuwe
Spaanse sterkte "seer sterck van aerde gemaect ende met rijshout door
vlochten".8

Toen Parma kort daarop bevel gaf aan Mansfelt om zijn troepen
over de steden die nog in Spaanse handen waren, te verdelen, zag
Maurits de kans schoon om met enige kleinere sterkten in de omgeving
af te rekenen. Daarna voelde hij zich sterk genoeg om het fort in Ter
heijden aan te vallen. Hij rukte naar deze plaats op en kwam op zondag
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7 oktober na de middag vóór het fort aan. De inname van de door
Mansfelt aanzienlijk versterkte schans ging echter met groter moeilijk
heden gepaard dan de vorige maal. Niettemin gelukte het de prins om
in de middag van 10 oktober de schans te veroveren. Hij had het fort
met elf kanonnen laten beschieten. Na ongeveer honderd schoten volgde
de overgave ervan door de bezetting, die vrije aftocht verkreeg onder
achterlating evenwel van wapens en bagage. De buit, drie kartouwen
(met nog een halve), twee metalen mortieren en 50 tonnen buskruit,
werd naar Breda overgebracht.9 De versterkingen werden op last van
de gouverneur van Breda door inwoners uit Breda (Terheijden was
praktisch ontvolkt) met assistentie van soldaten grondig geslecht. De
brug, indertijd door Mansfelt over de Mark geslagen om de doorvaart
te versperren, werd in brand gestoken. lO

Aanleg van de Grote Schans in 1624

Gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609 - 1621) kreeg Terheijden,
evenals andere plaatsen die door de oorlog veel hadden geleden, ge
legenheid om op adem te komen van de enerverende gebeurtenissen.
Toch maakte men in Terheijden niet veel haast met de wederopbouw
van de verwoeste huizen. Het was alsof de inwoners een voorgevoel
hadden van nieuwe rampen die hen te wachten stonden.

De Spaanse bevelhebber Spinola had in 1624 het plan opgevat
Breda te gaan heroveren. Op 27 augustus 1624 werd Terheijden weder
om door de Spanjaarden bezet. Hun commandant Paul Baillon, die het
bevel had over veertien compagnieën ruiters en beschikte over enige
vuurmonden, liet aanstonds het dorp versterken.u Zijn kwartier werd
wegens de grote uitgestrektheid in tweeën verdeeld. Beide delen stonden
onder bevel van Baillon, die zijn hoofdkwartier vestigde op de Konijnen
berg in de Warande van de prins van Oranje. Hij liet daar een groot
aarden fort aanleggen, de Grote of Spinolaschans. Over de Mark werd
hier een schipbrug geslagen, die ten noorden en ten zuiden door staket
sels in de rivier werd versterkt. 12

Zijn onderbevelhebber, Carolus Roma, bezette en versterkte intussen
met zijn Italiaanse soldaten de sluizen ten noorden van het dorp, waar
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in 1590 de schans had gelegen. Hij liet deze weer herstellen. Beide
legerplaatsen werden bovendien met gesloten linies omringd, die borst
weringen kregen van acht voet hoog en elf voet dik. De grachten erom
heen kregen een diepte van zeven, een bovenwijdte van tien en een
bodembreedte van vier voet. De omwalling in het dorp omvatte behalve
de schans de tegenwoordige Markstraat, de huidige Raadhuisstraat en de
Hoofdstraat tot Munnikenhof, een zeer onregelmatige veelhoek dus.13

Al deze werken en ook die in Teteringen en Prinsenhage werden uitge
voerd in de ongelofelijk korte tijd van zeventien dagen. Spinola had met
deze fortificatiewerken, die een grote circumvallatie-linie rond Breda
vormden, klaarblijkelijk geen ander doel dan de stad uit te hongeren.l4

Terwijl de belegeraars aldus aan de verschansingen rond de stad
werkten, trok Maurits, die zojuist Gennep en Kleef veroverd had, met
zijn leger (24000 man voetvolk, doch weinig ruiterij) naar Breda en
sloeg te Made zijn legerplaats op. Spinola had op het eerste bericht over
zijn nadering Oosterhout laten bezetten; hij liet vervolgens op 3000 pas
afstand van het Staatse legerkamp tussen Oosterhout en Made een re
tranchement opwerpen, dat hij kort nadien nog met een vijftal forten,
tussen Oosterhout en Terheijden gelegen, uitbreidde. Maurits zag hier
door geen kans iets in het belang van het belegerde Breda te onderne
men en begaf zich met een deel van zijn troepen naar Roosendaal, Fre
derik Hendrik trok met de rest naar Sprang.15

Op 15 mei 1625 brak Frederik Hendrik (Maurits was intussen ge
storven) met zijn leger op en gaf aan een onderdeel, onder commando
van François Vere, bevel om het kwartier van Terheijden aan te vallen.
De aanval vond plaats over de enige weg waarlangs dit wegens de inun
datie van de Binnenpolder mogelijk was, die van Made via Wagenberg.
Deze .weg was even ten noorden van Terheijden afgesloten door een
travers, een kleine redoute, twee coupures en het vrij grote gesloten
aarden fort (de later zogenoemde Kleine Schans) .16 Roma wist de aan
val op deze versterkingen onder zware verliezen (voor beide partijen)
maar met succes af te slaan. Terheijden was nu eenmaal de sleutelpositie
der Spanjaarden voor een aanval uit het noorden in de richting van
Breda en moest kost wat kost gehandhaafd worden. Het hield stand;
andere aanvallen van betekenis hadden niet meer plaats. De overgave
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van Breda aan de Spanjaarden volgde op 5 juni 1625. De uitgehongerde
stad viel in handen van Spinola, die het garnizoen vrije aftocht verleende
in de richting van Geertruidenberg.1 7

Terheijden herademde, maar niet lang. Nu maakte, na brandstichting
en plundering door de soldaten, de pest (ootmoedig "gave Gods" ge
noemd) tal van slachtoffers.l8

Vanzelfsprekend rustte het Staatse leger niet vooraleer Breda op
nieuw in handen van de Republiek zou zijn. Was de ontzetting in 1625
mislukt, in 1637 werden opnieuw pogingen gedaan de stad in handen te
krijgen en deze keer met succes. Frederik Hendrik, de stedendwinger,
liet in genoemd jaar de Grote of Spinolaschans, die intussen in verval
was geraakt, opnieuw versterken en liet daar ook weer een schipbrug
over de Mark leggen. Na een korte belegering gaven de Spanjaarden
Breda over.19

De schansen na 1637

Na de verovering van Breda werden de beide schansen van Terheij
den, zowel de Kleine Schans, die bij de belegering van 1637 geen rol
had gespeeld, als de Grote of Spinolaschans, spoedig geheel vernieuwd.
De aanbesteding van dit werk vond plaats op 7 maart 1639; de aanleg
van de aarden werken kostte 94.000 gulden.20 Waarschijnlijk was in
dit bedrag ook een deel begrepen van de aarden werken voor Breda zelf.
Ter bescherming van de arbeiders werd krijgsvolk in de nabijheid ge
legerd. De Kleine Schans - het terrein waarop dit fort lag, heette voor
dien de "Achtermerct" - kreeg toen vier bolwerken benevens een be
dekte weg; het geheel werd met een gracht omgeven. De Grote Schans
kreeg dezelfde vorm, doch was een stuk groter in oppervlakte.

Voor de aanleg en uitbreiding van deze verdedigingswerken werden
uiteraard tal van landerijen in beslag genomen. De Raad van State stond
daarvoor een schadevergoeding toe aan de eigenaars, groot 12.000 gul
den. Deze gelden kwamen in hoofdzaak ten goede aan de inwoners van
Terheijdj;n die door de aanleg van de Kleine Schans gedupeerd werden.
Daar moesten twaalf huizen met schuren en stallen worden gesloopt om
het terrein rond het fort over een grote uitgestrektheid vlak te maken.
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Toch was dit bedrag lang niet toereikend om de geleden schade te dek
ken, waarom het dorpsbestuur in 1640 zijn nood klaagde bij de Raad
van State. Het gevolg was dat het beschikbare bedrag alleen ten goede
mocht komen aan de meest gedupeerde inwoners van Terheijden.21 De
Grote Schans lag grotendeels op grondgebied dat aan de prinsen van
Oranje in eigendom toebehoorde.22

Ofschoon bij latere oorlogen in de zeventiende eeuw de beide schan
sen geregeld een bezetting hadden - de Kleine Schans werd in de oor
log van 1672 nog met palissaden versterkt23 - hebben zij toch geen
belegeringen meer te verduren gehad. De inzichten betreffende de ves
tingbouw hadden zich intussen ook geleidelijk aan gewijzigd. In 1680
begon men in Den Haag aan het strategisch nut van de Kleine Schans te
twijfelen. De Raad van State gaf enkele van haar leden toen opdracht
om de huizen en barakken in deze schans benevens de grond te verko
pen. Of het betreffende terrein toen verkocht is, kon niet worden achter
haald. Wel gaf de gouverneur van Breda in juni 1680 last om het fort
te slopen. Oorspronkelijk zou dit werk moeten worden uitgevoerd door
de inwoners van Terheijden en Prinsenhage, welke beide dorpen het
meest van de bezetting van het fort te lijden hadden gehad (ook in
vredestijd!) en daarover herhaaldelijk hadden geklaagd. Het dorps
bestuur van Terheijden voelde er echter niets voor deze slechting door
de ingezetenen te laten uitvoeren. Na overleg met de gouverneur van
Breda besloot deze daarvoor twee regimenten soldaten naar Terheijden
te zenden. Deze zouden daar tijdelijk worden ingekwartierd. Ofschoon
het dorpsbestuur verwachtte dat de nadelen van deze inkwartiering wel
groter zouden zijn dan de voordelen, accepteerde het deze oplossing
toch als de meest verkieslijke.24

De schans werd nu van zijn bouwwerken, palissaden, etc. ontdaan
en met de grond gelijk gemaakt. Een tiental jaren later werd in de on
middellijke omgeving van de voormalige schans een molen gebouwd, die
in 1742 vervangen werd door de thans nog bestaande molen "De
Arend".25 Voordien stond de molen aan de Mark, aan het einde van de
huidige Markstraat, toen Molenstraat geheten. De Grote Sc~ans bleef
intact, zij het dan dat de gronden en gebouwen ervan aan particulieren
werden verhuurd. Ook zij deed geen dienst meer en maakte ook geen
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deel uit - zoals men tot nu toe meende - van de grote verdedigings
linie die Menno van Coehoorn in 1700 ontwierp en waarvan de linies
van Den Hout en van Munnikenhof ons thans nog resten. Wel werden
in deze schans, hoewel zij ver achter de linies lag, in de oorlog van 1746
en in de oorlogen nadien troepen gekazerneerd.26

Ofschoon de Kleine Schans in 1680 was gesloopt, is men anderhalve
eeuw later nog tot herbouw overgegaan en wel bij het uitbreken van de
oorlog met de Belgen in 1830, die de uiteindelijke afscheiding van
België ten gevolge had. 27 Het punt waar de Kleine Schans vroeger ge
legen had, kreeg opnieuw strategische waarde door de inmiddels tot
stand gekomen rijksweg van Breda naar Moerdijk, die vlak langs het
voormalige fort passeerde. In allerijl werd dit in 1830 weer opgebouwd.
Het werd opnieuw een gebastioneerd fort van vier bastions met een
bedekte weg en met een natte gracht er omheen. Hoewel het tijdens de
gehele duur van de genoemde oorlog een bezetting heeft gehad, is deze
niet tot aktie gekomen; de strijd heeft zich buiten ons grondgebied af
gespeeld. Nadien is de Kleine Schans niet meer voor militaire doeleinden
gebruikt.
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den, Dorpsrekening over 1742, Kapittel 6 der uitgaven vermeldt een bedrag van
24 gulden en 18 stuivers aan transportkosten van hout uit het Liesbosch ten
behoeve van de molen. Voorl.inv.nr. 227.

26 Afschriften van akten van verpachting door de rentmeester van de domeinen van
de Grote Schans over 1684-1687 en in 1707 voor een periode van 6 jaar be
lUsten in het GA Terheijden onder de voorl.inv.nrs. 1531 resp. 1435.

27 Van der Hoeven, 259; Van der Aa, 94.

41




