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Zoeken naar Breukelen in het Franse 
legerarchief 

Jan Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

Om allerlei redenen vroeg ik mij af, wat er in het Rampjaar 1672/1673 
in Breukelen precies is gebeurd. 

Lodewijk XIV overviel toen ons land met 120.000 man en prima bevel
hebbers: de Prins van Condé, Maarschalk Turenne en de Hertog van Luxem
burg. De koning was er zelf bij met zijn rechterhand, de minister van 
defensie: de Markies van Louvois. Het is april 1672. 

De Fransen trokken de Rijn over, veroverden plaats na plaats en kwamen 
in Utrecht aan. Lodewijk XIV nam begin juli zijn intrek in Slot Zeist. Het is 
dan begin juli 1672. 

De koning dacht een adempauze te hebben omdat de Hollanders zich wel 
zouden overgeven na alle machtsvertoon. Want een sterke vloot hadden 
dezen wel onder Michiel de Ruyter, maar het leger was verwaarloosd. 
Stadhouder Prins Willem III - een jongen van 22 jaar - moest met rond 
30.000 soldaten zien dat hij de Fransen tegenhield. 

De Waterlinie bracht redding: dijken werden doorgestoken, sluizen 
geopend en het water van de Zuiderzee kwam bij Weesp de Vecht op; alle 
polders tot aan Gorinchem liepen onder water. 

Het dorp Breukelen, een legerplaats van de Fransen, lag aan het front 
vlak vóór de Waterlinie. Het ligt aan de weg van Utrecht naar Amsterdam, 
het doel van de Fransen. De Hollanders liggen in Nieuwersluis in een sterkte 
die snel is gemaakt: Sterreschans. 

Breukelen was zestien maanden lang bezet door de Fransen en werd 
geplunderd en platgebrand. De Fransen kwamen geen stap verder. 

Er waren wel veel roof- en plundertochten: Nieuwer Ter Aa, Loenen, 
Loenersloot, Abcoude, Ankeveen, 's Graveland, Loosdrecht, Hinderdam. Die 
namen, en ook Naarden en Woerden, komen in alle verhalen voor, meestal 
meer malen. 

Woerden was in Franse handen als strategisch punt voor bevoorrading 
en vanwege de ligging aan de weg naar Leiden en Den Haag. Naarden was 
eveneens Frans en iets verderop lag Amsterdam; er tussenin lag de vesting 
Muiden met het Muiderslot, met kanonnen en Hollanders achter het water. 
Ook hier konden de Fransen niet vooruit. 

Verdedigen achter water kostte weinig mensen en de Fransen werden 
door Willem III intussen beziggehouden in het Zuiden (uiteindelijk werden 
Charleroi en Bonn veroverd), waardoor de Fransen in hun rug dekking 
dreigden te verliezen. In November 1673 verdwijnen de Fransen. 

Deze algemene oorlogshandelingen in een notedop zijn uitvoerig in vele 
werken vermeld, maar Breukelen werd zelden genoemd. Daarom stapte ik 
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Lodewijk XIV - Louis le Grand 

naar het Historisch Archief van het Franse Leger in het Château de 
Vincennes bij Parijs. Dus op zoek naar de andere kant van de medaille. 

De documentatie in Vincennes is in tientallen boeken vastgelegd, 
chronologisch; 1672/1673 is gemakkelijk te vinden. Men heeft alles 
gebundeld en de korte inhoud met trefwoorden in de catalogus vermeld. 

Maar tot mijn grote schrik bevatte één genummerde bundel tussen de 
100 en 800 brieven, verslagen, rapporten, opdrachten en dergelijke van 
1672 en 1673. En er waren ettelijke van die genummerde bundels alleen al 
van de "Campagne en Hollande". Onbegonnen werk - de cheffin van de 
studiezaal zag dat ook en verwees mij naar drie dikke folianten met een 
samenvatting van de hele campagne in Holland, geschreven door Lt. 
Generaal de Vault, een gewezen directeur van het archief. Een samen
vatting van de correspondentie tussen de koning en de bevelhebbers gedu
rende de oorlog van 1672. 

Mooier kan het niet, dacht ik, maar dat viel tegen. Na secuur alles gele
zen te hebben wat op de Waterlinie en Breukelen betrekking zou kunnen 
hebben, was het resultaat nihil; niet éénmaal de naam Breukelen of wat 
daarop leek, zelfs niet Loenen of Abcoude en geen enkel kasteel. Een 
vreemde gewaarwording. 
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Dan een ander boek geprobeerd, een gedrukt geschiedenisboek uit 1726, 
een boek van de Markies de Quincy, deel I, de militaire geschiedenis van de 
regering van Lodewijk de Grote, koning van Frankrijk. Ook daarin alle 
bekende gebeurtenissen van de zestien maanden bezetting gelezen: 

— Het wachten op strenge vorst vanwege de Waterlinie, de opmars over 
het ijs van de Hertog van Luxemburg rond Kerstmis 1672. Hij kwam vanaf 
Woerden via Nieuwerbrug tot Bodegraven en Zwammerdam. Na enkele 
dagen trad de dooi in en moesten de Fransen als een haas terug. 

-- De Fransen kwamen bij Wilnis waar de Hollanders zich achter een dijk 
hadden verschanst. De Hertog deed een aanval maar moest zich 
terugtrekken. 

— Op 8 oktober 1672 deed Luxemburg een aanval op stellingen bij 's 
Graveland. Hierover rapporteert hij lang en gedetailleerd. Maar hij kwam 
geen stap verder, hoewel "les grenades et les pierres qu'on leur jettaient les 
fit toujours reculer" (de granaten en de stenen die wij wierpen hen steeds 
deden terugdeinzen). Die granaten waren ijzeren omhulsels met buskruit 
erin en een lont er aan. 

-- Prins Willem III trachtte Woerden terug te veroveren. Op 18 
september 1672 kwam Luxemburg met 3000 man en de Prins moest 
terugtrekken. Hij kwam tien dagen later tevergeefs terug - de zwakke 
plaatsen waren door een achtergelaten regiment van Luxemburg versterkt. 

Op 16 juli 1672 bezocht Lodewijk XIV Naarden. Vredesonderhandelingen 
hadden tot niets geleid, de voorwaarden van de verwaten Fransen waren 
abnormaal opgeschroefd, Amsterdam zag het niet meer zitten en rond 25 
juli 1672 werd alles onder water gezet. De Waterlinie - nog van Frederik 
Hendrik - werd voor het eerst in werking gesteld en bewees zijn waarde. 

Het woord waterlinie komt in de Franse woordenboeken niet voor! 
Typerend worden de inundaties dan ook beschreven: "rompre les digues -
ouvrir les écluses - tous les ponts abattus - les chemins noyé. Il n'y eut plus 
de différence entre la Campagne et la Mer. Toutes les villes de la Hollande 
et de Brabant suivirent cet exemple", (dijken worden doorgestoken -
sluizen geopend - alle bruggen vernield - de wegen onder water. Er was 
geen verschil meer tussen land en zee. Alle steden van Holland en Brabant 
volgden het voorbeeld.) 

Lodewijk XIV had er tabak van: op 29 juli 1672 ging hij terug naar 
Frankrijk. Hij werd daarna Lodewijk de Grote genoemd: hij vond dat hij 
weer een grote overwinning had behaald. 

Niet eenmaal de naam Breukelen of iets uit de naaste omgeving. Ook niet 
in andere toegangen tot het archief: de namen van officieren, bevelhebbers 
en plaatsnamen. 

De cheffin van de studiezaal stond paf, schrijver dezes had er na acht uur 
lezen ook tabak van; maar hij geeft de moed toch niet op en zoekt andere 
benaderingen om niettemin in de archieven Breukelen en omgeving in 
1672/1673 te vinden. 
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