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Breukelen en de Waterlinie in 1672/1673 

Jan Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

Terecht is het jaartal 1672 in onze vaderlandse geschiedenis erg 
belangrijk, zoals ook 1940 dat zal blijven. Wij werden overvallen door 
machtige vijanden en wij leden onder een gruwelijke oorlog. Dat jaar 1672 
wordt het Rampjaar genoemd. Om precies te zijn: van de zomer van 1672 
tot de herfst van 1673 duurde de Franse bezetting. En die oorlog wordt 
gekenschetst door de zogenaamde Waterlinie. 

Breukelen lag in het Rampjaar 1672 - 1673 juist vóór de Waterlinie. De 
Vechtstreek had in militair strategisch opzicht door die Waterlinie een 
bijzonder grote betekenis. Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, had op 6 
april 1672 de oorlog verklaard aan de Republiek der Verenigde Provinciën. 
Op 12 juni was hij met zijn machtige leger van ca. 100.000 man te voet en 
te paard van Frankrijk bij het Tolhuis te Lobith aangekomen en op 1 juli 
deed hij zijn intrede in Utrecht. "Le Roy y fit son entrée et y rétablit la 
Religion Catholique" (de koning deed er zijn intrede en vestigde er weer het 
rooms-katholieke geloof), schreef een tijdgenoot, want het eerste wat de 
zonnekoning deed was de Domkerk aan de bisschop teruggeven. 

Stadhouder Willem III had zich met zijn slechte en kleine leger (zon 
30.000 man) teruggetrokken op het gewest Holland (hij was op 18 juni uit 
Utrecht vertrokken) en hij liet de Waterlinie in werking treden rond 25 juli: 
het water stond van Muiden en Weesp tot Gorinchem over het land, de 
enige manier die hem ten dienste stond om de vijand tegen te houden. Een 
Fransman schreef: "il n'y eut plus de différence entre la campagne et la 
mer (er was geen verschil meer tussen land en zee). 

Deze Waterlinie was eigenlijk opgezet door stadhouder Frederik Hendrik die in 1629 
een Utrechtse Vaterlinie aanlegde van Muiden tot Vreeswijk, langs de Vecht en de 
Vaartse Rijn Ook werd door hem al een plan gemaakt voor een tweede kunstmatige 
linie, een Hollandse Waterlinie, langs de lijn Schoonhoven - Oudewater - Woerden -
Nieuwersluis. waar deze moest aansluiten op de Utrechtse Waterlinie langs de Vecht 
tot Muiden Dit plan voor een tweede linie werd pas 40 jaar later uitgevoerd door stad
houder Prins Willem II 

De Waterlinie deed in het Rampjaar goed dienst Krijgskundig gezien zijn de wijze 
van oorlogvoeren door Willem III en de opzet van de Waterlinie oorzaak van het fiasco 
voor de Fransen geworden. 

De Waterlinie deed niet veel dienst in 1794 - 1795 (Napoleon) en geen dienst in 1870 
- 1871 (Frans-Duitse oorlog), 1914 - 1918 (Eerste Wereldoorlog) en 1939 - 1940 (Tweede 
Wereldoorlog) De Waterlinie is nu geschiedenis geworden. 

Breukelen werd door de Fransen bezet en lag dus juist vóór de 
Waterlinie, die bij Nieuwersluis lag. Ons dorp werd een legerplaats. Verder 
kwamen de Fransen niet op de weg naar Amsterdam (wel incidenteel, zoals 
verderop beschreven). 

Bij Nieuwersluis lag een fort, Loenen had kasteel Cronenburg. Daarachter 
ligt kasteel Loenersloot en daar begonnen de inundaties. Het water ging 
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richting Vinkeveen naar het westen en aan de andere kant begonnen de 
inundaties achter de Dirk Alambertskade en de Raa vlak voor Vreeland. 
Tussen Vreeland en kasteel Loenersloot (de Baambrugse polder) was een 
strook van zuid naar noord die niet onder water lag. Die strook liep langs de 
westzijde van de Vecht tot aan de Hinderdam (nog voorbij Nederhorst den 
Berg). 

Om Breukelen was dus nog een heel poldergebied wat droog was. Ten 
noorden van Kockengen begon het water pas bij de Geerekade. Ten westen 
van Nieuwer Ter Aa lag het water. Achter Demmerik, voor Wilnis en ten 
noorden van Nieuwer Ter Aa begon het water achter de Geuzesloot voor 
Vinkeveen. 

Met hun voetvolk, paarden, kanonnen en karren kwamen de Fransen 
niet verder dan ons dorp en daar bleven ze van juli 1672 tot september 
1673. De Waterlinie werkte perfect, maar Breukelen zat niet goed. 

De uitgestrekte inundaties lagen aan weerszijden van de eigenlijke 
Waterlinie, een aaneengesloten linie van versterkingen, forten, dijken en 
vaarten. Deze begon bij Muiden en volgde de Vechtloop langs Weesp, 
Hinderdam, Nederhorst den Berg, Vreeland tot Nieuwersluis. Daar was een 
fort en boog de linie langs wat toen heette het Zandpad naar het noord
westen tot aan de Kromme Angstel, dan langs dat water naar het zuiden tot 
de Boschdijk (waar 't Huis ter Aa was), dan langs de Demmerikse Zuwe tot 
Wilnis. Van het dorp Wilnis langs de Wilnisse Zuwe, de Hollandse Kade, en 
de Gemeenelandskade langs de Meye naar Zwammerdam. Van Zwammer-
dam langs de Rijn naar Bodegraven om dan naar het zuiden te gaan langs 
de Kleine of Enkele Wiericke. Als men deze verdedigingslinie zo op de kaart 
volgt dan verkeerden de steden Woerden, Oudewater, Montfoort en 
IJsselstein in dezelfde situatie als het dorp Breukelen: men lag droog vóór 
de Waterlinie als belangrijk steunpunt, legerplaats van de Fransen, tevens 
uitvalsplaats. 

Met behulp van de hier gereproduceerde kaart (Afbeelding 1) kunt u 
zich duidelijk de Waterlinie en de inundaties indenken zoals hiervoor 
beschreven. 

De Vecht diende, evenals nu nog, om overtollig water van de 
aangrenzende landerijen naar zee af te voeren. Dit gebeurde bij lage 
waterstand door middel van een sluis ten zuiden van Weesp, te Hinderdam. 
Dit was het vitale punt voor de inundatie van Utrecht en Holland. Om het 
weglopen van het inundatiewater te voorkomen bouwde men in 1672 bij 
Muiden een dam in de rivier, later een sluis. (De bouw van deze sluis was 
lang tegengehouden door de stad Utrecht; in deze noodsituatie werd de 
knoop doorgehakt.) 

Prins Willem III inspecteerde en versterkte zijn Waterlinie eerst 
improviserend in 1672, maar degelijk in mei 1673 op de volgende 
fortificaties, de belangrijke punten in het noorden van de linie: 
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- vestingwerken rond Muiden en Weesp, 
- fort Hinderdam, 
- fort Nieuwersluis. 

Zijn pientere ingenieurs Bos en d'Ivoy voerden dit uit. Veldmaarschalk 
johan Maurits van Nassau voerde het bevel van Muiden tot en met 
Abcoude. Op 19 juli 1672 bezette hij slot Abcoude. Hij moest de Fransen 
beletten op schepen de Vecht af te zakken (dus de sluis bij Hinderdam 
verdedigen) en de weg naar Amsterdam bewaken (Nieuwersluis!). De 
doortocht door de Angstel werd door schuiten versperd. Deze 'uitleggers' 
werden van Muiden tot de Nieuwerbrug (bij Woerden) gelegd en vormden 
zeer sterke posten. Het waren met geschut gewapende vaartuigen, geplaatst 
op alle rivieren en vaarten. Zij beletten de Fransen, troepen met vaartuigen 
tegen de Waterlinie in actie te brengen. 

In de Bijleveld en in de Mijdrecht waren twee uitleggers geplaatst. Die in 
de Mijdrecht waren met 40 koppen bemand en ze werden in september 
met kanon bewapend, één van de twee lag aan de Uithoorn. De kapiteins 
van de beide uitleggers werden door de regering van Amsterdam ontslagen 
en vervangen, omdat ze de boeren plunderden en de schout van Wilnis 
hadden doodgeschoten. Een voorbeeld van de slechte krijgstucht in die 
dagen! In oktober 1672 gingen nog twee uitleggers naar de Kromme 
Mijdrecht en op 1 november 1672 nog twee naar de Uithoorn. Volgens een 
lijst van oktober 1672 in het Archief van Amsterdam dacht men voor de 
posten tussen Goejan-Verwelle-Sluis, de Uithoorn en de Amstel twaalf 
uitleggers nodig te hebben. De stad Amsterdam zond al deze uitleggers. De 
graaf van Koningsmarck verzocht namens de prins van Oranje de 
embrassures* van de uitleggers wat hoger te maken om over de dammen te 
kunnen schieten. De uitleggers lagen in de Wiericken (2), bij Nieuwerbrug 
in de Rijn (2), in de Mije achter Nieuwkoop en Noorden (3), één aan de 
Claasdollen, de Heyn Oomsvaart bij de watermolen, de Bijleveld en twee in 
de Geuzesloot. 

De inundaties speelden dus bij de verdediging een grote rol. De boeren 
gingen door de wateroverlast tot tegenacties over; zij tapten bijvoorbeeld in 
1672 de inundatie van de Boven-Alblasserwaard af op de Beneden-
Alblasserwaard. Zij probeerden de soldaten die belast waren met het onder 
water zetten, om te kopen. Een voorbeeld: de soldaten die slot Abcoude 
bezet hielden, moesten op bevel van de commandant een kade doorsteken 

Afb. 1 (blz. 1% en 197). Gedeelte van de kaart uit 1850 gemaakt door de krijgskundigen 
J.W. van Sijpesteyn en J.P. de Bordes, De Waterlinie wordt nauwkeurig aangegeven 
(juni - juli 1672). De inundaties zijn niet aangegeven, om de kaart niet onduidelijk te 
maken In september 1672 staken de Fransen de Lekdijk door, waardoor de inundaties 
veel groter werden, gedurende de winter 1672 - 1673 was ons land in een zee 
herschapen volgens de schrijvers van die tijd. Door het gesloten houden van de 
uitwateringssluizen en door de vele regens werden de overstromingen later nog 
verder uitgebreid. 
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om de Oostpolder te inunderen, maar de boeren kochten dit af à raison van 
f 17 per dag, twee halve vaten dun en een half vat dik bier, brood, boter en 
kaas. Na deze goede transactie dreigden de soldaten ook de bewoners van 
andere polders met inundaties om hun geld en levensmiddelen af te 
persen. 

Het verste punt waar de Fransen kwamen op de weg Utrecht-
Amsterdam, was het slot Abcoude. Zo mochten op 17 november 1672 150 
man vanuit Utrecht van de hertog van Luxemburg in Abcoude alles 
ruïneren. Ze marcheerden in een dag naar "Bambrug" en het slot, en staken 
in het dorp veel in brand. Op 30 november kwamen ze terug maar intussen 
was het slot versterkt en men nam vele Fransen gevangen. Het garnizoen 
deed ook een uitval: enige waaghalzen gingen in de trekschuit (van 
Amsterdam op Utrecht voer de "ordinaire treckschuyt" nog) in alle stilte tot 
Breukelen. Zij namen 19 Fransen in een kroeg met wat buit gevangen en 
kwamen zo op het slot terug. 

Wel te verstaan: een leger bestond uit huursoldaten in die tijd. Bij een 
koning, hertog, bisschop enz. in dienst treden om te vechten was een vak 
dat betaald werd. Wat in Breukelen gehuisvest werd, waren wel Fransen, 
Engelsen, Ieren, Schotten, Italianen, Zwitsers! Dat zal een Babylonische 
spraakverwarring zijn geweest! 

Na de strenge winter van 1672 - 1673 - een verhaal apart in deze 
oorlog - maken de prins van Condé, de hertog van Luxemburg en de hertog 
van Anjou, de bevelhebbers van Lodewijk XIV, grote voorbereidingen voor 
de aanval om ergens Holland binnen te dringen. Voornamelijk schijnen zij 
Muiden en Weesp op het oog te hebben. 

Willem III is in mei 1673 duchtig in de weer om de Trontieren tegen de 
Fransen te versterken en hij inspecteert overal. De Fransen maken 
aanstalten om Nieuwersluis te veroveren, Condé en Anjou komen met veel 
volk bij de Hinder dam, maar ze gaan weer gauw weg. Willem III geeft de 
post Nieuwersluis aan kolonel Stokheym. Op 13 mei gaat deze met 1600 
man er naar toe. Tevens met 1000 boeren om te graven. Binnen twee dagen 
is een nieuwe schans geheel klaar. Voor de zekerheid worden 11 uitleggers 
in de Vecht gelegd. Vele kanonnen worden op de schans gebracht. (Dit was 
de 'Sterreschans", waar nu de prachtige buitenplaats van 1688 staat. Bij de 
bouw waren moeilijkheden, want de prins van Oranje had buiten de Staten 
om de schans laten bouwen, hetgeen leidde tot twist over het eigendoms
recht van de grond.) 

Als reactie kwam Luxemburg met 3000 - 4000 man uit Utrecht naar 
Breukelen, hij versterkte zich alleen maar in Breukelen, ook op Gunterstein. 
Kort voor zijn komst waren daar 300 man gevolgd door kapitein 
Toutlemonde met 150 man. "Alle gereformeerde officiers wierden uyt den 
Haag naar Niwersluys gezonden om deze post te behouden", luidt een 
laconieke mededeling in een kroniek. Dit postvatten te Nieuwersluis 
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ontstelde de Fransen, bang als ze waren dat Breukelen door de Staatsen 
(het Hollandse leger) zou worden aangevallen. De Fransen dachten begin 
1673 met overmacht Holland aan te vallen. Dit werd voorkomen door het 
sterk bezetten en postvatten op alle belangrijke punten van de Waterlinie: 
"Niwersluys - tot Muyden - Weesp - Uytermeersluys - Hinderdam -
Cronenburg - Oudewater - Niepoort - Schoonhoven - Gorcum - Leuvesteyn -
Willis - Uythoorn - Weerse overlaat (Woerdense Verlaat) - Niwerbrugge en 
Woercum' (dus van de Zuiderzee tot voorbij de Waal). Alles was zwaar 
bezet, in het bijzonder de post aan de Nieuwersluis, welke sluis geheel 
omgraven werd. Een retrencement* werd over de Vechtbrug opgeworpen. 
De wegen aan weerszijden van de Vecht tot halverwege Breukelen (waar de 
brandwaght* van het Hollands volk was) waren met verscheidene 
traversen* - afgravingen - wolfskuylen* - voetangels* - putten - ruyters -
etc, allemaal middelen tot "afbreuk en weerhouding der vijanden, seer wel 
besorght'. Bovendien nog met een sterke batterij in de vorm van een 
redoute*, die met een volkomen contrescharp* was omringd. Naast deze 
welbeschanste wegen was er niets dan water en moerassig land. De post 
was volkomen "onwinbaar" en geheel Holland was ontoegankelijk gemaakt, 
mits een behoorlijk garnizoen het bezet hield. Om dit "onderhout" te 
verzekeren werd het al op 17 mei tot vrij leger verklaard en met een 
behoorlijk paspoort kon ieder er met lijftocht heen en openlijk verkopen. 
Gevolg was een ongelofelijke toevoer van alles en niet duur. Toen dit klaar 
was werd er hevig op Breukelen geschoten wat de Fransen beantwoordden. 
"Vrij wat volk bleef dood", meldt een kroniekschrijver. 

Tot september 1673 bleef de vijand; toen droop hij af. Er is niets bekend 
over hoe dat in zijn werk ging. De Fransen hebben ons dorp bijna volledig 
verwoest, dat staat vast. De wederopbouw kon beginnen en enkele jaren 
later was alles weer bij het oude en begon ook de bouw van vele 
buitenplaatsen langs de Vecht. 

Verklaring van de met een ster gemerkte termen 

Een embrassure is een open schietsleuf in een borstwering 
Een retrencement (of retranchement) is een afsnijding, aangelegd om een bepaald 

verdedigingswerk te kunnen flankeren. 
De brandwaght wordt gevormd door mensen die het vuur bewaken, dat onont

beerlijk is voor het geschut Het vuur mocht nooit doven, noch mocht er uiteraard 
brand ontstaan 

Een traverse is (1 ) een loodrecht op de hoofdwal staande aarden wal tot dekking 
tegen mogelijk zijwaarts invallende schoten of scherfwerking, (2) een achter een 
opening m een wal en evenwijdig daaraan aangelegde lichte borstwering om te 
voorkomen dat de vijand door de opening in het werk kan zien. Ook wel zijweer of 
dwarswal genoemd 

Een wolfskuvl is een trechtervormige put waarin een aan gepunte paal, om een 
werk te beschermen tegen een onverhoedse aanval van infanterie en cavalerie. Aan
gelegd op de zwakste punten van een stelling, bijvoorbeeld in onbestreken hoeken 

Een voetangel is een kleine ijzeren 'ster waarvan de punten, 8 tot 15 duim lang, zó 
zijn geplaatst, dat - hoe men ze ook op de grond werpt - er altijd één punt naar boven 
is gericht. Ze werden vooral gebruikt tegen cavalerie-aanvallen. In de uitdrukking 
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"voetangels en klemmen" leeft het oude woord voort. Dezelfde dingen, maar dan op 
hedendaagse wijze gelast en gemaakt van twee grote gebogen draadnagels, werden in 
de Tweede Wereldoorlog door de ondergrondse als 'kraaienpoten' gebruikt om onder de 
banden van Duitse voertuigen te leggen. Merkwaardig is dat er een café langs de 
Waver bij Abcoude staat met de naam "de Voetangel". 

Redoute (of reduyt) is een eenvoudig rechthoekig gesloten veldwerk, een kleine 
veldschans. 

Contrescharp is een van de vesting afgekeerde grachtkant (de escarp is de 
grachtkant aan de zijde van de vesting) 
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