
Petrus van Bruggen uit Woensdrecht in legerdienst onder Napoleon 

Petrus is een zoon uit het tweede huwelijk van Johannes van Bruggen.                                                                                        

De directe stamlijn vanuit opsteller → Johanna van Bruggen, geboren 28 mei 1915 → Petrus van Bruggen, geboren           

3 oktober 1882 → Adriaan van Bruggen, geboren 15 januari 1837 → Petrus van Bruggen, gedoopt 19 augustus 1804 

→ Johannes van Bruggen, gedoopt 21 april 1771  → Petri van Bruggen, gedoopt 5 juli 1730 

Op 10 april 1789 wordt Petrus gedoopt te Woensdrecht.  

                                                                                                  
WBA:  uit het RK doopboek 1760-1801 Gemeente Woensdrecht 

Petrus wordt ingeschreven voor het Franse leger van Napoleon.  Zijn beroep is journalier ofwel dagloner. 

 

De inschrijving geschiedt door zijn (half)broer Jean van den Boom, uit het eerste huwelijk van de moeder van Petrus, 

omdat de verblijfplaats van Petrus niet bekend is.  

  

De voorgeschiedenis van het Nederlandse 148e Regiment in Franse dienst                                                                         

Tekst van Jim Bernaards op zijn website http://stamboombernaards.nl/vechten-voor-napoleon                                          

In dit regiment diende Petrus ofwel Pierre samen met een familielid van Jim Bernaards.                                                                                                                 

In september 1810 ontstaat de naam van de nationale garde van het departement van de Monden van de Rijn en dat 

van de Twee Nethen (voor het arrondissement Breda). In maart 1812 volgde een cohortegewijze organisatie. Het 

departement van de Monden van de Rijn vormde de 76e cohorte; het arrondissement Breda viel onder de 75e 

cohorte van de Twee Nethen. In eerste instantie was het de taak van de nationale garde het eigen departementale 

grondgebied te beveiligen en te verdedigen. In de laatste jaren van het Napoleontische bewind werd zij ook voor 

militaire taken elders ingezet. Na het fiasco in Rusland had Napoleon dringend behoefte aan nieuwe manschappen. 

http://stamboombernaards.nl/vechten-voor-napoleon


Uit de nationale garde van geheel Frankrijk vormde hij een nieuwe krijgsmacht; leden van de cohortes gingen op in 

reguliere linie-infanterieregimenten. De 76e cohorte van het departement van de Monden van de Rijn ging in januari 

1813 op in het 146e linie-infanterieregiment; de 75 cohorte van de Twee Nethen in het 148e regiment. Deze 

regimenten hebben in augustus/september 1813 deelgenomen aan de veldtocht in Duitsland.” 

Van website https://www.napoleon-series.org/military-info/organization/c_frenchinf15.html  
1813: 148e Regiment d'Infanterie de Ligne (formed from)  72e, 73e, 74e and 75e Cohortes, Garde Nationale    
1813: Disbanded  
Regimental battles and combats 1813: Lowenberg, Bober and Goldberg   Battle Honours Goldberg 1813 
Van de website http://www.planete-napoleon.com/docs/1813PlagwitzBoberPuthod.pdf 
Composition des régiments (ex-Cohortes de la garde Nationale) :    148e de Ligne :  
Cohorte 72 (Escaut)(Gand = Belges)   Cohorte 73 (Escaut, Jemmapes)(Gand, Mons = Belges) 
Cohorte 74 (Jemmapes)(Mons = Belges)    Cohorte 75 (Deux-Nèthes)(Anvers = Belges) 
Van  https://www.stamboomforum.nl/subfora/61/2/66585  
Het 148e RIL hoorde tezamen met het 146e RIL en 147e RIL tot de 17e Division d'Infanterie van Général 
Puthod. Deze 17e Division behoorde organiek tot het Ve Corps van Maréchal Lauriston. 
De 17e Division werd tijdens de gevechten in Silezië gedetacheerd bij het XIe Corps van Maréchal MacDonald. 

                                                                                                                                                                                                                    

In ieder geval wordt Petrus als Pierre ook feitelijk ingelijfd, aldus website https://www.archieven.nl/mi/2231                                                                                                                                       

Eenheid:  75e Cohorte  Geregistreerde: Pierre van Bruggen Geboortedatum: 10-04-1789 Geboorteplaats: 

Woensdrecht  Kanton:  Bergen op Zoom  Stamboeknummer:  350                                                                                                

Na reorganisatie van het leger van Napoleon wordt dit cohorte het onder vermeld regiment en krijgt Pierre 

stamboeknummer 1160 in het register met signalementen op 1 april 1813.  

 

                                    
De inschrijving vermeld zijn lengte van 1,55 meter en zijn gezichtskenmerken.                                                                           

De datum dat Pierre in het leger gaat is woensdag 29 april 1812.                                                                                                                                                                               

De inschrijving vermeldt ook dat verondersteld wordt dat hij te Lowenberg op 28 augustus 1813 gevangen is 

genomen.                                                            

                                                        
Bron https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr  

https://www.stamboomforum.nl/subfora/61/2/66585


Ontwikkelingen rond het 148e regiment                                                                                                                                               

Na het debacle van de veldtocht van Napoleon in Rusland in 1812 bracht Napoleon een nieuw leger op de been  met 

als gevolg de Zesde Coalitieoorlog vanaf maart 1813 Napoleon. Hij versloeg de Russen en Pruisen in de Slag bij Lützen 

op 2 mei 1813 en de Slag bij Bautzen op 21 mei. Daarbij leed hij zelf echter ook grote verliezen. Beide zijden hadden 

behoefte aan een adempauze. Op 4 juni werd de Wapenstilstand van Pläswitz gesloten, die tot 10 augustus in stand 

bleef. Ergens in die periode zal het 148e Regiment ook naar het zuidelijk oosten van huidig Duitsland en westen van 

Polen zijn getrokken. Napoleon probeerde  de afzonderlijke legers van de bondgenoten één voor één te verslaan en 

haalde een grote overwinning op het geallieerde leger in de Slag bij Dresden op 26 en 27 augustus. De bondgenoten 

kwamen tot de conclusie dat zij beter de confrontatie konden opzoeken met de kleinere legers van Napoleons 

maarschalken, voordat zij de definitieve veldslag met de keizer aangingen.  Met deze tactiek in het achterhoofd 

behaalde de coalitie enkele kleinere overwinningen bij Großbeeren, Kulm en - zie hierna - (rivier) Katzbach.  

Reeds in 1819 
werd het boek 
Histoire de la 
guerre soutenue 
par les Francais 
en Allemagne en 
1813 van 
generaal 
Guillaume de 
Vaudoncourt 
uitgegeven. Dit 
boek kent een 
passage waarin 
Lowenberg 
voorkomt. 
 
                                   

 

 
 

 

De relevante passages vertaald: 
Wij hebben de divisie Puthod van het 5e corps naar Schonau 
laten marcheren om zich naar Jauer, waar zij zich moest 
verenigingen met het restant van het leger. ……                                                              
De generaal Puthod trok zich dus terug op Hirschberg; maar 
de brug was verbroken, en de Bober kende te veel 
stroming/golven door (hevige) regen, om die te kunnen 
herstellen. Hij gaat weer de rivier op tot Lowenberg, waar hij 
de 29e (augustus) arriveert en waar hij nutteloze pogingen 
doet de brug te herstellen. Omdat dat een vijandig korps 
nadert probeert hij Munzlau te bereiken, maar hij is reeds 
gezien door de voorhoede van een Russisch leger  
en een cavaleriekorps. 
Generaal Puthod, zich ingesloten ziende, neemt als dappere 
man de partij zich te verdedigen. Hij neemt positie in op de 
hoogten van Plagwitz voor Lowenberg en wacht de vijand 
vastberaden af. 
Aangevallen van drie kanten door twee divisies infanterie en 
een talrijke cavalerie bezwijkt hij na een hardnekkige 
weerstand. Generaal Puthod wordt krijgsgevangene gemaakt 
met een van zijn brigadegeneraals en zijn divisie wordt een 
beetje later vernield.  
…… 
De slag bij Katzbach (13-26 augustus) en de gevechten van 
het 5e korps en de divisie Puthod kosten bijna 10.000 doden 
of gewonden en 15.000 krijgsgevangen. 



In 1882 verschijnt het boek Geschichte der deutschen Freiheitskriege in den Jahren 1812 en 1813. Onderstaande 

passages vermelden ook de slechte weersomstandigheden en vernietiging van de divisie.

  Verschrikkelijk weer                     

  doorsteek regenbeek tot aan gordel in water      

 

Kern:  
Van alle zijden gepakt wordt het 
leger van Puthod doorbroken. 
Deel werpt geweren weg en stormt 
op de rivier Bober af om zich over 
ondiepten te redden maar allen 
vonden de dood in de golven. 
Achtergebleven troepen door 
geschut vernield. Ruiterij gevangen 
genomen. Wat onder de ploeg uit 
uitputting over gebleven was, 
vielen enkelen in handen van de 
Russen.                       

 De website http://www.planetenapoleon.com/docs/1813 
PlagwitzBoberPuthod.pdf vermeldt het relaas van legeraan-
voerder Puthod zelf: “Plagwitz 1813 ou “l’affaire de la Bober”, 
la destruction de la division Puthod (Texte présenté et 
commenté par Diégo Mané, Lyon, 2007 et 2013) depuis le 25 
août 1813, jusqu'au 29 du même mois. 
     

 

Enkele achtereen volgende opvallende 
tekstpassages uit het relaas van Puthod:                                                               
“le peu d'hommes présents sous les armes 
des 147e et 148e régiments”                                                                            
“A l'instant où j'exécutais ce mouvement, et 
que j'établissais les 147e et 148e régiments 
sur la position avantageuse que j'avais 
reconnue…”                                                                                                                                                   
“  je plaçai pour en garder et défendre le 
débouché le 146e régiment soutenu par les 
2e et 3e bataillons du 148e ma gauche se 
trouvait gardée et  défendue par le 1er 
bataillon du 148”                                                  
“ Les 147e et 148e régiments faisaient 
encore bonne contenance,  mais ils furent 
également repoussés. de ce qui était avec 
moi des 147e et 148e régiments”                                                                                                                                                                                

en op het einde van zijn relaas                                                                                                                                                          

“Prisonnier de guerre, je fus conduit à monsieur le général en chef comte de Langeron, commandant l'armée russe en 

Silésie, et dont le corps m'avait attaqué.”                                                                                                                                       

Le général de division   PUTHOD.                                                                                                                         

Om een beeld te vormen van de verliezen onder officieren, uit het zelfde verhaal. 

La (17e) division 
a été engagée 

le 19 à 
Löwenberg 

le 21 au 
passage du 
Bober 

le 23 à 
Goldberg 

le 26 
à 
Jauer 

le 29 à 
l”Affaire sur la 
Bober” 

près de Löwenberg (Plagwitz) 

Total Initial 

Ses pertes en officiers furent les suivantes : 

134e de Ligne 10  1  27 38 53 

146e de Ligne 1  4  60 65 97 

147e de Ligne 4  6  37 47 91 

148e de Ligne 7 4 7 2 26 46 84 

3e Rgt Etranger 10  5  20 35 41 

Total 32 4 23 2 170 231 363 

Les aigles des 146e et 148e de Ligne sont prises. Ofwel de adelaars zijn afgenomen. 

http://www.planetenapoleon.com/


Aan de kant van de overwinnaar, de Coalitie, werd ook aandacht besteed aan de nederlaag van de divisie van Puthod 

en zijn krijgsgevangenschap als onderdeel in een groter Te Deum naar aanleiding van zijn overwinning.  

 
 

…………………………….. 
 

 

           
Bron het boek Memoirs Of Baron Von Muffling,  A Prussian Officer in the Napoleonic Wars by Baron Von Muffling, en 

anderen series Napoleonic Library, Köln: Böhlau, 2003. ISBN 3-412-02803-7  

Dit Te Deum zou zijn gezongen op 31 augustus 1813, aldus The European Magazine, and London                                    

                                                           
Website https://books.google.nl/books                                                                                                

Dan de berichtgeving in kranten van 1813 via Delpher kranten                                                       

 Journal du département des bouches du Rhin op 04-09-1813 

en onder  Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland  24-09-1813 

                

 

Het voorval aan de Bober wordt zelfs 
in tekening vastgelegd 
 
Gefangennehmung der Division  
des General Puthod, bei Plagwitz  
ohnweit Loewenberg, am 29. Aug. 
1813.      
Blick auf eine hüglige Landschaft mit 
Windmühle, 
 im Vordergrund ein Fluß, durch den 
Soldaten flüchten;          
bez. u. li.: Geisler del.; u. re.: G. 
Boettger senior sc. 1815.;                                                                                                                       
Bron : 
https://www.europeana.eu/nl/item/  
08547/sgml_eu_php_obj_gr009967 ; 
Museum Leipzig 
 

https://www.europeana.eu/nl/item/%20%2008547/
https://www.europeana.eu/nl/item/%20%2008547/


En het drama wordt al in 1820 herdacht                  

                                                         
Utrechtsche courant 27-10-1820 (Delpher kranten) 

Later kreeg het drama ook aandacht in Nederland en wel in het 1840 verschenen boek Bijdragen tot de 

krijgsgeschiedenis van Napoleon Bonaparte: Veldtogten van 1812 in Rusland, en van 1813 in Duitschland, Dl. 3              

van Ernst van Löben Sels uitgegeven door de Erven Doorman. 

Over de verslagen legeraanvoer                                                                                                                                                       

Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph PUTHOD est né à Bagé-le-Châtel (Ain) le 28 septembre 1769                                

waarvan de naam prijkt op de Arc de Trionmphe.  

                         

www.frenchempire.net/biographies/puthod/    Northern pillar   Columns 1, 2. 

Sert à Goldberg le 23 Août 1813 mais, fourvoyée par les ordres de Macdonald, sa troupe, piégée par les inondations, 

est écrasée et détruite à Löwenberg le 29.  En stierf 31 maart 1837 

Waar bleef Petrus ofwel Pierre van Bruggen na 28 augustus?                                                                                                           

De Franse legerleiding neemt aan dat hij krijgsgevangen is gemaakt. In de registers van de burgerlijke stand (huwelijk, 

geboorte kinderen en overlijden) is Petrus niet terug te vinden op de websites Wiewaswie, het BHIC en het WBA. Dit 

leidt tot de vragen: 1. is hij verdronken in de Bober en zijn lichaam niet geborgen ? ; 2. is hij in gevangenschap 

overleden aan blessures of ziekten of is hij gedood ? ; 3. is hij legerdienst gaan doen bij de vijand en in die dienst 

gestorven ? ; 4. heeft hij een echtgenote gevonden buiten Nederland en is hij daar blijven wonen? Wie het antwoord 

weet mag het melden.  Maar opsteller vreest kijkende naar aantallen doden en gewonden en mogelijke ziekten dat 

Petrus van Bruggen ter plekke of kort daarna het leven heeft gelaten. 

Tot slot                                                                                                                                                                                                              

In de zelfde tijd dient een familielid aan vaderskant Guillaume Kruijff in het leger van Napoleon. Zie website BHIC, 

ontdekken, verhalen : Met als dank een medaille van Napoleon 

Opsteller Willem Kruf, maandag 27 juli 2020 


