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De vernietiging van Breukelen in het 
Rampjaar 1672-73 

Jan Slingerland 
Joris Dirckscnstraat 1, 3621 CA Breukelen 

Als je wilt weten wat er in ons dorp in het Rampjaar 1672-73 gebeurde, 
dan zoek je publikatics op over die periode. Er is in de Historische Kring 
Breukelen al een aardige bibliografie over "Breukelen" samengesteld. Men 
vindt daarin enkele tientallen verwijzingen die betrekking hebben op de 
inval van de Fransen in 1672. Dat lezende en overziende, blijkt dat over de 
feitelijke gebeurtenissen in ons dorp niet veel bekend is: in de archieven 
vinden wij een gat bij de onderhavige periode. Men vond blijkbaar niet 
veel rust om te schrijven. Zelfs is niet zeker of er in die tijd nog wel veel 
Breukeiaars in onze omgeving aanwezig waren. 

Ook uit de eeuwen vóór 1672 zijn weinig documenten bewaard gebleven, Vrijwel 
alles wat er aan geschreven stukken in Breukelen zelf aanwezig was. is verdwenen. 
Dat maakt het ook zo moeilijk om de oudste geschiedenis van ons dorp te achterhalen. 
De oude archieven zijn vermoedelijk opgestookt in de strenge winter van 1672 op 
1673, immers hout was er niet veel in deze omgeving. Dagboeken zeggen over 12 
december 1672 bijvoorbeeld: "De vorst valt in. De Fransen plunderen de omgeving van 
Kamerik op zoek naar brandhout. Ze worden teruggejaagd naar Woerden."' 

Een benadering om. bij gebrek aan gegevens over een bezetting van 
anderhalf jaar. toch wat licht te brengen in de geschiedenis is, naar mijn 
mening, te onderzoeken of er verband te leggen is tussen de situatie vlak 
vóór de oorlog en die er na. En dat bijvoorbeeld aan de hand van kaarten, 
plattegronden, familienamen, aantallen huizen, enzovoorts. 

Kaartbeeld 

Ik neem dan ook een kaart, een plattegrond, een heel bijzondere: de 
oudste plattegrond van het dorp Breukelen. van 1681, getekend door de 
Utrechtse landmeter Bernard de Roij. De kaart is op schaal 1 : 3360 ge
tekend en er is een lijst van namen van huiseigenaren aan toegevoegd met 
de aanduiding waar ze woonden. 

Omdat het Bernard de Roij er om te doen was. de breedte van de Dan ne te meten van 
de Straatweg tot aan de Vechtbrug, zijn de huiseigenaren aan beide zijden van de 
Danne vermeld met de breedte van de Danne bij hun "erf" 

De Danne maakte toentertijd nog deel uit van de Kerkgracht, Deze naam stamt uit de 
tijd dat de diaconie van de dorpskerk eigenaresse was van dit vaarwater Deze Kerk
gracht liep langs de Pieterskerk in oostwaartse richting, onder twee bruggen door, 
richting Vecht, de andere kant naar het westen de polder in, aansluitende aan de Aa. 
Daarlangs liep een weg vanaf de Vechtdijk (nu Straatweg), die Poeldijk heette (nu 
Stationsweg.) 

De breedte van de Danne was vanaf de brug aan de Straatweg tot het huidige 
Arbeidsbureau 18 l/Z voet. F,en voet is 3756 cm. De Danne wa.s dus 6,95 m breed Bij de 
Dannebrug (Dannestraat) was de breedte 3,94 m. En voorbij de brug, hoek Dannestraat 
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Afb. 1 Gront-Caerte van het dorp Breukelen, door Bernard de Roij, 1681. Een vergelij
king met de kaart op de pagina hiernaast (Afb. 2) laat zien dat de kaart zeer nauw
keurig is. 

en Dannegracht (het huis van Jan Hol, nu de firma Van Kralingen), weer 6,57 m. 
Daarna stroomde de Danne tot de Vecht nog langs vier huizen; een rijtje van drie 

van Lccndcrt Janszoon Ottcrspoor. de erfgenamen van Huybert Petersen en Hendrik 
Corneliszoon. Het vierde huis - een groot huis - staat op de plaats waar de Danne in de 
Vecht uitmondt. Dat is het huis van de brouwer, Vecht en Dam Daar lag een boom over 
de Danne, die hier 5,25 m breed was, De brouwer was de eigenaar van de brouwerij die 
wat verder zuidwaarts aan de Vecht stond. Vandaar nog de huidige straatnaam 
Brouwerij-

Met voornoemde metingen van de Danne door Bernard de Roij is het doel van de 
plattegrond bereikt: hij geeft echter ook nog de namen van de eigenaren van de 
huizen aan de Danne, die aan de huidige Kerkbrink en Brugstraat staan, dus de rij 
huizen van de firma Schroder tot de Vechtbrug (toen totaal 19 woningen). 

De vraag is of Bernard de Roij die hele dorpskern goed heeft getekend, of 
de schaal betrouwbaar is (Afbeelding 1). 

Dat heb ik nagegaan: de jongste kaart van ons dorp schaal 1 : 1000, foto
gram metrisch digitaal vervaardigd, uiterst nauwkeurig vanuit de lucht (zie 
Afbeelding 2), heb ik verkleind tot de schaal van Bernard de Roij. De kaar
ten over elkaar geschoven, en wat blijkt? De Roij heeft nauwkeurig ge
tekend: de twee kaarten dekken elkaar precies! 

Wij weten nu hoe onze dorpskern er ruim 300 jaar geleden uitzag, waar 
de huizen stonden en bovendien wie er woonden. 

Lijst van huizen 

Het Oud-Archief van de gemeente Breukelen-Nijenrode bleek, onder in
ventarisnummer 31, een document te bevatten, bestaande uit een lijst van 
huizen die door de Fransen in 1673 werden vernietigd. De namen van de 
eigenaren c.q. bewoners waren daarin vermeld! Hoeveel jaar na 1673 de 
lijst werd gemaakt is onzeker - vermoedelijk gebeurde dat in 1676; waar
om de lijst werd gemaakt is onduidelijk. Ik neem aan dat hij door een 
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Afb 2 Fotogrammetrisch digitaal vervaardigde kaart van Breukelen, 1988. Terwille 
van de vergelijkbaarheid is deze kaart op dezelfde schaal gebracht als de kaart van 
Bernard de Roij (zie Aft. 1 ). 

belastingambtenaar werd gemaakt. De lijst bevond zich tussen belasting
stukken van honderd jaar later, die gingen over de heffing van "klepgeld". 
Er waren in die tijd erg veel soorten belasting en misschien is het een 
reconstructie van de situatie na het Rampjaar, die natuurlijk chaotisch was, 
zoals na iedere oorlog. Een afdruk van een gedeelte van de lijst gaat hierbij 
(zie Afbeelding 3). Een ander probleem vormen de getallen die bij een 
aantal namen zijn gezet. 

De lijst draagt het opschrift: "Memorie van de Huysen deweicken door de 
moetwil van de francen onder desen voorsegde gerechte zijn afgebrocken 
ende oock verbrant". Er blijkt uit, dat 130 huizen in de dorpskern en 28 
daarbuiten werden vernietigd, als volgt verdeeld: 

Otterspoorbroek 4 
Oud Aa 23 
Porten gen 1 

Kerkstraat •5 
Nieuwstraat 43 
Brugstraat 16 
Dannestraat 33 
Achterstraat 33 

De Achterstraat was de straat van Straatweg naar Brugstraat waarvan alleen een 
bebouwing aan de zijde van de Danne nog bestaat, dus nu Kerkbrink van firma 
Schröder tot bemiddelaar onroerend goed Ph. Burggraaf 

Opvallend is het grote aantal huizen dat aan de Nieuwstraat zou hebben gestaan. 
Het blijkt bij nadere bestudering dat onder dit opschrift ook huizen worden genoemd 
die in de Herenstraatstonden. In de straataanduidingen is de lijst niet erg precies. 

Het totale aantal huizen komt overeen met die op de plattegrond van 
Bernard de Roij; de dorpskern was niet groter dan 130 huizen. 

Conclusie: het gehele dorp was met de grond gelijk gemaakt, op de 
Pieterskerk na. 
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Afb 3 Gedeelte van de eerste pagina van de lijst van huizen die door de Fransen wer
den vernietigd, vermoedelijk uit 1676 

De grote huizen in de Vechtstreek 

De buitenplaatsen zijn na 1673 gebouwd, behalve Vechtvliet, dat werd 
vernietigd en na de oorlog weer werd opgebouwd, omdat tekeningen en 
architect er nog waren.-5 De kastelen of kasteelachtige gebouwen die in de 
omgeving van ons dorp door de Fransen werden verwoest, zijn de volgende: 

— Ten Bussche of Ten Bos, ten oosten van de Vecht even ten noorden van Hinderdam; 
— Nederhorst, eerst Ter Horst, te Nederhorst den Berg, herbouwd na 1672; 
— Kroonenburg of Cronenburgh te Loencn, deels verwoest; nadien als buitenhuis 

herbouwden gesloopt in 1837; 
— Gunterstein; in 1681 herbouwd; 
— Nijenrode: kort na 167") herbouwd: 
— Ter Meer of Zuylenburg of Slot te Maersen, aan de westoever van de Vecht; de 

ruïne werd in 1702 opgeruimd, en er werd op die plaats een zeer groot en fraai 
buitenhuis gebouwd, dat de vorige eeuw in verval geraakte en in 1903 werd 
afgebroken; 

— Ter Aa, ten oosten van Nieuwer Ter Aa, ongeveer op de plaats waar de autosnelweg 
A2 ligt: dit bleef jaren als ruïne liggen; 

— Ruwiel; dit lag aan de oostoever van de Aa, te Oud Aa; 
— '1er Mey, ook wel Klein de Haar. pal west van kasteel de Haar; opgebouwd, maar 

vóór 1772 verdwenen; 
— De Haar te Haarzuilens, in de 18de eeuw vervallen tot een ruïne, eind 19de eeuw 

opnieuw opgetrokken in Middeleeuwse fantasiestijl; 
— Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht; herbouw begonnen in 1912, slechts ten dele 

uitgevoerd. 

Welgeteld elf stuks, een respectabel aantal, hetgeen aangeeft hoe die 
Fransen onder bevel van de hertog van Luxemburg hier te keer zijn gegaan. 
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Hn dan beperken wij ons tot de Vechtstreek, Gein, Angstel en Aa. De parel 
van de Vecht, het Nluiderslot op de oostoever van de Vecht te Muiden, lag 
veilig en ongedeerd achter het water en onder de rook van Amsterdam. 
Voor de duidelijkheid: dit was alles wat er stond toen aan grote huizen 
tussen Hinderdam en Maarssen. 

Slechts één kasteel bleef in het oorlogsgebied vlak vóór de waterlinie 
staan: Oudaen op de oostoever van de Vecht op de plaats waar naar het 
westen toe de Oude Aa de Vecht verliet om verderop in de Angstel over te 
gaan. Ik hoop dat nader onderzoek nog eens duidelijkheid zal verschaffen, 
waarom nu juist Oudaen gespaard bleef. 

Nog een vraag betreft kasteel Abcoude bij de splitsing van Angstel en Waver, 
mogelijk al in de 11de eeuw gebouwd; het vervallen slot werd begin 18dc eeuw her- en 
verbouwd, en in 1860 gesloopt. Zou het kasteel in 1672 vernield zijn geweest? 

En dan Weerestein op de oostoever van de Vecht op de oude grens, of weere, tussen 
Holland en Utrecht. Daar werd vermoedelijk rond 1700 een buitenhuis gebouwd maar 
er had ter plekke tevoren een slot gestaan; tot wanneer is onbekend. Mogelijk is ook 
dat in 1672-73 door de Fransen verwoest? 

Kaal landschap 

In een brief van Joan Huydecoper uit 1673 staat dat alle hofsteden 
tussen Nieuwersluis en Breukelen met de grond gelijk zijn gemaakt, zodanig 
dat men van sommige de oude vestigingsplaats nauwelijks meer kan terug
vinden. Gunterstein en Nijenrode zijn verbrand en hun troosteloze ruïnes 
zijn over het geheel kaalgemaakte landschap van verre te zien.^ 

Voogsgeerd schreef dat de Fransen, nadat ze Naarden hadden moeten 
opgeven, op 4 september 1673 het hele dorp Breukelen in brand staken 
evenals Nijenrode en Gunterstein, hetgeen eerst werd opgeblazen.-^ 

Üe Pieterskerk bleef overeind, vermoedelijk omdat er krijgsgevangenen 
van de Fransen in verbleven of omdat de kerk onderdak moest verlenen 
aan bijeengetrommelde bewoners uit de omgeving die verdedigingswerken 
en dergelijke moesten aanleggen voor de Fransen. 

Het moet een vreselijk gezicht zijn geweest, ons dorp door de Fransen 
vernield en verlaten, eind 1673: alleen de kerk en Oudaen overeind, de rest 
ruïne in een kaal landschap, geen buitenplaatsen met parken en bomen te 
bekennen. 
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