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TURENNE,
DE MILITAIRE HELD
VAN FRANKRIJK
TURENNE IS GEBOREN IN 1611 BINNEN DE HOGE MUREN VAN DE
BURCHT. HIJ IS ONGETWIJFELD DE BEROEMDSTE ZOON VAN SEDAN.

Tijdens zijn leven werd hij beschouwd als
een echte redder van Frankrijk want hij heeft
beslissende veldslagen gewonnen. In de eeuwen
erna blijft hij geëerd als een van de grootste
Franse krijgslieden. Hij heeft inderdaad een
opmerkelijke militaire carrière opgebouwd onder
Lodewijk XIII en Lodewijk XIV.
Hij begint als een eenvoudige soldaat in dienst
van zijn oom, de Stadhouder van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden, en sluit zich
in 1630 aan bij de Franse troepen. Hij heeft zijn
sporen verdiend aan de zijde van koning Lodewijk
XIII tijdens de Dertigjarige Oorlog, met name tijdens de veldtochten in Lotharingen en de Elzas,
in Vlaanderen, bij de Rijn en in Italië, en wordt
op 16 mei 1643, slechts 31 jaar oud, benoemd tot
maarschalk van Frankrijk.
In 1648 leidt hij een veldtocht in Beieren, waar hij
zegeviert. Daarna wordt de Vrede van Westfalen
ondertekend, waarmee de Dertigjarige Oorlog
wordt beëindigd.
Ontevreden over het lot dat was weggelegd voor
het prinsdom Sedan dat in 1642 onder Frans
bestuur was gekomen, en om de belangen van
zijn broer te verdedigen, sluit Turenne in 1649
een verbond met Condé en neemt deel aan de
Fronde. Nadat hij in 1650 de slag bij Rethel verliest keert hij echter terug aan de zijde van de
koning en helpt de opstand af te slaan.

In 1660 wordt Turenne maarschalk-generaal van
de kampen en legers van de koning, de hoogste
militaire autoriteit in die tijd, dankzij zijn overwinning in de Bataille des Dunes, aan de Vlaamse
kust (1658).
Hij leidt het Franse leger tijdens de Devolutieoorlog
(1667-1668) en neemt deel aan de Hollandse
Oorlog (1672-1678). Zijn laatste veldslagen strijdt
hij in de Elzas, waar hij de slag bij Turckheim wint
tegen de keizerlijke troepen van Montecuccoli,
maar waar hij in 1675 bij Sasbach sterft.
Zijn strategische talenten, zijn ongeëvenaarde
oorlogspraktijk – hij aarzelde niet midden in de
winter aan te vallen om zijn tegenstanders te
verrassen – en zijn idee van te voren het terrein
te verkennen, maken van Turenne een kampioen
van de bewegingsoorlog.
Turenne was vóór alles een militair, maar ook
een staatsman. Hij was de bevoorrechte adviseur
van Lodewijk XIV voor alles wat defensie betrof
en voor bepaalde beslissingen op het gebied van
buitenlandbeleid.
Hij heeft niet alleen het imago van een groot
strateeg nagelaten, maar ook dat van een verdienstelijk man. Door zijn opmerkelijke prestaties, maar ook door de anekdotes uit zijn leven is
Turenne een belangrijk figuur geworden, zowel
in de volksverbeelding als in de geschiedenisboeken.
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1 DE BURCHT: HIER IS TURENNE GEBOREN
1.

Maarschalk Turenne, die wordt beschouwd als
een van de grootste militaire helden van de natie,
is niet in Frankrijk geboren. Hij is hier geboren, op
11 september 1611, op de burcht van Sedan, in
het prinsdom dat in 1549 officieel onafhankelijk
was geworden.
Zijn ouders, de prinsen van Sedan, waren verheugd over deze geboorte want hij was pas de
tweede zoon van de zes kinderen die ze al hadden. De oudste, Frédéric-Maurice zal later het
prinsdom erven, waardoor Turenne, die eigenlijk Henri de La Tour d’Auvergne heet, net als zijn
vader, aan een militaire carrière kon beginnen.
Turenne is mogelijk geboren in de zaal met de
Zuil, een van de vertrekken die het meest geschikt lijkt als zijn moeders kamer. In 1815 is een
wapenschild geplaats op het donjon, op de binnenplaats van het kasteel. Daarop kunnen we
zijn geboortedatum lezen: ‘TURENNE NACQUIT
ICI 11 7bre 1611’.
2 PLACE NASSAU (NASSAUPLEIN):
2.

ELISABETH VAN NASSAU, EEN
TOEGEWIJD MOEDER
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Elisabeth van Nassau, geboren in 1577, de
tweede echtgenote van Henri de La Tour d’Auvergne, was de dochter van Willem van OranjeNassau, de stichter van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Als toegewijd moeder

voedde zij zelf haar kinderen op, wat nogal zeldzaam was in die tijd voor een vrouw van haar
stand. Zij hield toezicht op hun voeding, hun gezondheid en op hun kleding. Bij de dood van haar
echtgenoot in 1623 werd zij regentes en ze vocht
ervoor de onafhankelijkheid van het prinsdom te
behouden. Ze stierf in 1642.
Het Place Nassau dankt zijn naam aan het bastion dat hier tot het eind van de 19e eeuw stond.
Toen door de nederlaag van 1870 werd aangetoond dat oude forten nutteloos waren in een
moderne oorlog kreeg de stad toestemming hen
te vernietigen. Dankzij de zo vrijgekomen ruimte
konden grote avenues en pleinen met bomen
worden aangelegd, zoals dit plein.
3 RUE DE LA TOUR D’AUVERGNE: HENRI
3.

DE LA TOUR D’AUVERGNE, VADER VAN
TURENNE EN WELDOENER VAN SEDAN

Henri de La Tour d’Auvergne, geboren in 1555,
begon al jong aan een militaire carrière en werd
in 1592 maarschalk van Frankrijk. Hij was een wapenbroeder van Hendrik IV, bekeerde zich tot het
protestantisme en trouwde in 1591 met Charlotte
de La Marck. Zo kreeg hij de titels soevereine prins
van Sedan en hertog van Bouillon.
Henri de La Tour d’Auvergne verrijkt de stad met
grote openbare gebouwen, zowel civiele als religieuze. Hij creëert ook het Place d’Armes (Wapenplein), verstevigt de vestingwerken en stelt een
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1. Wapenschild op het
donjon
2. Portret van Elisabeth
van Nassau, detail van een
gravure
3. Portret van Henri de La
Tour d’Auvergne, gravure,
naar een schilderij van
Merry Joseph Blondel
3

4. Ingang van de Academie
voor Exercitie

rechtlijnig bestemmingsplan op, waardoor hij een
bouwprins is. Henri de La Tour d’Auvergne vertelt
zijn kinderen veel strijdverhalen en de geschiedenis van zijn illustere voorouders, en wakkert zo
hun verbeelding aan. Turenne droomt over overwinning en een militaire carrière.
4 VOORMALIG ACADEMISCH COLLEGE
4.

(1 rue de Bayle): DE OPLEIDING VAN TURENNE

Achter deze gevel bevond zich de Protestantse
Academie, waar humaniora, theologie en filosofie
werden onderwezen aan toekomstige dominees.
Henri de La Tour d’Auvergne maakte in 1601 van
het Academisch College, opgericht in 1576, een
Academie. Van dit prachtige centrum van Calvinistische cultuur is bijna niets meer over. Het werd
in 1681 gesloten in opdracht van Lodewijk XIV. Er
resten slechts enkele ramen en een veelhoekige
trappentoren op de binnenplaats.
Daar onderwees dominee Daniel Tilenus (15631633) de jonge Turenne in de intellectuele disciplines. Zijn geestelijke en militaire opleiding werd
toevertrouwd aan een gouverneur, De Vassignac.
Misschien heeft de theoloog Tilenus een rol gespeeld in de latere bekering van zijn leerling tot het
katholicisme, want hij zou hem afkerig hebben gemaakt van fanatisme en orthodoxie. Hij heeft hem
in ieder geval interesse bijgebracht voor Latijnse
auteurs, zoals bijvoorbeeld Quintus Curtius Rufus
of Caesar, waardoor Turenne, zoals wordt gezegd,
zijn militaire roeping heeft gevonden.
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55 DE ACADEMIE VOOR EXERCITIE (rue Berchet):
DE MILITAIRE OPLEIDING VAN TURENNE

Deze poort gaf vroeger toegang tot de Académie des Exercices, de militaire academie die
in 1607 werd opgericht door Henri de La Tour
d’Auvergne. De studenten leerden er oorlogstheorie en wapengebruik. Na de sluiting van de
Academie in 1685 werden de gebouwen gekocht
om er een lakenmanufactuur in te vestigen.
Turenne ging naar de Militaire Academie van
Benjamin in Parijs, waar hij met instemming van
zijn moeder op z’n 15e naartoe ging. Daar werden naast paardrijden ook schermen, dans en
de grondbeginselen van wiskunde, filosofie en
geschiedenis onderwezen.
Maar Elisabeth van Nassau haalde hem er na een
jaar weer vanaf, uit zuinigheid en om haar zoon
weg te houden van het Franse hof. Ze stuurde
hem naar zijn oom, de Stadhouder van de Nederlanden, om zijn opleiding te voltooien. Daar
zal Turenne als vrijwilliger zijn eerste veldslagen
meemaken, en de gehele protestantse aristocratie van Noord-Europa ontmoeten.
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6 RUE TURENNE: TWEE MANNEN MET
6.
DEZELFDE NAAM
Henri de La Tour d’Auvergne, burggraaf van
Turenne, maarschalk van Frankrijk: een naam
en titels die niet slechts één man betreffen,
maar twee. De zoon (1611-1675) heeft namelijk dezelfde voor- en achternaam als zijn vader
(1555-1623). Hij houdt ook de titel burggraaf van
Turenne doordat hij dit prinsdom krijgt wanneer
het bezit van zijn vader wordt verdeeld tussen
hem en zijn broer. Gemakshalve wordt de zoon
gewoonlijk Turenne genoemd. De titels prins van
Sedan en hertog van Bouillon komen toe aan de
oudste broer, Frédéric-Maurice.
Het burggraafschap van Turenne, een soeverein
prinsdom in de Limousin, was eigendom van de
familie La Tour d’Auvergne sinds 1444. De eigenaar kreeg de titel van buitenlandse soevereine
prins, waar Turenne terecht trots op was. Als
kind ging Turenne er met de familie op bezoek.
Het is tegenwoordig een vredig dorp met 810
inwoners. Deze straat in Sedan dankt zijn naam
waarschijnlijk aan het bastion van Turenne waar
hij op uitliep.

77 COLLÈGE TURENNE (MIDDELBARE
SCHOOL): TURENNE, EEN FIGUUR UIT
HET GLORIEUZE VERLEDEN VAN SEDAN
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Het door Gustave Deloye gebeeldhouwde
hoog reliëf herinnert aan een beroemde
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anekdote. Toen hij een jaar of tien oud was,
besloot Turenne, die de plagerijtjes over zijn
ziekelijke lichaam zat was en wilde bewijzen
dat hij geschikt was voor een carrière als
soldaat, een winternacht door te brengen op
de vestingmuren van Sedan. Hij werd slapend
aangetroffen op het affuit van een kanon.
Deze niet te verifiëren legende benadrukt de
vastbeslotenheid van Turenne om een militaire
carrière te willen volgen.
Aan het Place Alsace-Lorraine, dat korte tijd na
de verschrikkelijke nederlaag van 1870 tegen de
Pruisen is aangelegd, wordt in 1884 het Collège
Turenne gebouwd door Édouard Depaquit. De
naam van de school herinnert evenals de architectuur ervan aan het glorieuze verleden van
het prinsdom. Sedan was vernederd door de nederlaag, en heeft daar duidelijk nieuwe trots en
genoegdoening uit kunnen halen. Had Turenne
niet vele malen het keizerrijk overwonnen?
8 DE PROTESTANTSE KERK: REIZENDE
8.

GRAFMONUMENTEN

In een grafkelder onder deze kerk rusten de ouders van Turenne, na meerdere overbrengingen.
Bij hun dood in 1623 en 1642 worden ze begraven
in een grafkelder onder de protestantse kerk van
destijds, aan het Place d’Armes. Maar na 1685
wordt de protestantse kerk een katholieke kerk.
In 1841 worden de prinselijke grafmonumenten

2

3

naar een voormalige kapel gebracht die door
de protestanten wordt gebruikt (huidige Place
Cappel). In 1930 worden de doodkisten van de
prinsen overgebracht naar deze nieuwe protestantse kerk die rond 1896 is gebouwd. Dit is
reden voor een grote ceremonie.
Turenne krijgt bij zijn dood in 1675 van Lodewijk
XIV de eer te worden begraven in de basiliek
Saint-Denis, waar koningen begraven liggen. De
neef van de maarschalk financiert een prachtig
grafmonument, ontworpen door Le Brun. Maar
in 1793 halen revolutionairen de graven van
Saint-Denis leeg. Het gemummificeerde lichaam
van Turenne wordt naar de Jardin des Plantes
(botanische tuin) gebracht, en vervolgens
bewaard in het Musée des Monuments français
(museum voor Franse monumenten). In 1800
ten slotte beveelt Napoleon Bonaparte dat het
lichaam wordt overgebracht naar de Invalides,
waar de militaire helden van Frankrijk begraven
liggen.
9 DE KERK SAINT-CHARLES: TURENNE
9.

EN HET GELOOF

In 1593 besluiten Henri de La Tour d’Auvergne
en zijn eerste echtgenote een protestantse kerk
te laten bouwen, die in 1601 wordt voltooid. In
1685 herroept Lodewijk XIV het Edict van Nantes: protestantse erediensten worden verboden.
De architect Robert de Cotte geeft de kerk een

4

nieuwe gevel en een koor met twee kapellen om
er een katholieke kerk van te maken, gewijd aan
de heilige Carolus Borromeus.
In deze kerk is Turenne gedoopt, vanaf een van
de galerijen volgde hij de diensten. Rambour, de
dominee van Sedan, gaf hem hier catechisatie.
Turenne ontwikkelde al vroeg een gematigde mening over godsdiensten. Hij is overtuigd van de
nutteloosheid van godsdienststrijd, en voedt zijn
inzichten door te lezen en te discussiëren, met
name met Bossuet. Hij heeft altijd een opportunistische bekering geweigerd en zet uiteindelijk
de stap in 1668, in besloten kring en na langdurig
zelfonderzoek.

1. Het dorp Turenne nu
(Corrèze)
2. Turenne slapend op
het affuit van een kanon,
hoog reliëf op het Collège
Turenne
3. Overbrenging van
de as van Turenne naar
de Invalides, lithografie
van Charles Motte naar
Alexandre Marie Colin
4. Grafzuil van de ouders
van Turenne (in de protestantse kerk)
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HET PALAIS DES PRINCES (PALEIS VAN
DE PRINSEN): TURENNE EN SEDAN - AAN
ELKAAR GEHECHT
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Henri de La Tour d’Auvergne wilde graag een
comfortabele en moderne prinselijke woning
en liet in 1613-1614 het Palais des Princes
bouwen volgens een ontwerp van Salomon
de Brosse. Rechts van de poort herinnert een
plaat aan de aansluiting van Sedan bij Frankrijk
in 1642. Frédéric-Maurice, de oudste broer van
Turenne, moest namelijk zijn prinsdom afstaan
om zijn leven te redden toen zijn complot tegen
Richelieu werd ontdekt. De energie waarmee
Turenne probeerde het prinsdom te redden
toont wel aan hoezeer hij gehecht was aan zijn
geboortestad en zijn familie. Na de dood van
Frédéric-Maurice blijft hij waken over de belangen van zijn neven en nichten. Sedan beloont
hem goed want de stad wordt ‘Cité de Turenne’
(stad van Turenne) genoemd, en eert zo haar
beroemdste zoon aan wie zij haar prestige te
danken heeft, terwijl de laatste prins volledig
wordt verzwegen.
11 HET VOORMALIGE GEMEENTEHUIS
(HÔTEL DE VILLE) (39 rue de l’Horloge):
TURENNE EN DE LETTERKUNDE
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In 1613-1614 schenkt Henri de La Tour d’Auvergne de inwoners van Sedan een echt Hôtel
de Ville, ook ontworpen door Salomon de Brosse.
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In het Hôtel de Ville vonden niet alleen de bijeenkomsten van de schepenen plaats, maar kwam
ook de Protestantse Academie samen en werd
vooral diens rijke bibliotheek ondergebracht.
Turenne wordt beschreven als een man van
weinig woorden, en hij heeft relatief weinig geschreven: Mémoires, geschreven rond 1665, en
een kleine theoretische verhandeling getiteld Mémoires sur la guerre (memoires over de oorlog),
gepubliceerd in de 18e eeuw. Hij heeft vooral
een uitgebreide correspondentie nagelaten die
ons inzicht geeft in zijn leven en zijn militaire
veldtochten. Er zijn echter heel wat meer werken
over Turenne, want in elke periode wilde men
weer een ander aspect van zijn persoonlijkheid
voor het voetlicht brengen: de gevoelige held, de
republikeinse held e.d.

LE COUVENT DE LA PROPAGATION DE
LA FOI (VROUWENKLOOSTER): GELOVIGE
VROUWEN
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In 1652 wordt hier het klooster van de Filles de la
Propagation de la Foi gevestigd, om bekering van
jonge meisjes tot het katholicisme te bevorderen.
Het is wel ironisch dat na 1803 in de kapel van
het klooster protestantse erediensten werden
gehouden, en dat de stoffelijke overschotten van
de ouders van Turenne, die de Hervorming verdedigden, hier werden bijgezet. Na de verwoesting
van de kapel in 1931 kwam hier het Place Cappel.

3

Het gevoelsleven en religieuze leven van Turenne
werden sterk beïnvloed door de aanwezigheid
van gelovige en doortastende vrouwen in zijn
omgeving: zijn moeder, zijn zus Charlotte en
zijn vrouw, drie fervente protestanten. Hij heeft
ongetwijfeld gewacht met zich te bekeren tot zij
waren overleden. Turenne trouwt laat met Charlotte de Caumont-La Force, dochter van een van
zijn wapenbroeders. Zij is een intelligente, vrome
en ontwikkelde vrouw. Hun correspondentie getuigt van een oprechte genegenheid die echter
te lijden heeft onder hun kinderloosheid en hun
meningsverschillen op theologisch gebied.
13 HET PLACE TURENNE: DE DOOD VAN
EEN MAARSCHALK

In het begin van de 19e eeuw wordt een nieuw
plein aangelegd, met rondom neoklassieke gebouwen. In het midden wordt in 1823 een standbeeld van Turenne opgericht, dankzij een inschrijving. De beeldhouwer Edme Gois heeft ervoor
gekozen Turenne statig af te beelden in hofkledij.
Let op de kanten das en de met leliën versierde
maarschalkstaf in zijn rechterhand. Aan de voeten van de maarschalk ligt een kanonskogel die
verwijst naar zijn dood: op 27 juli 1675 wordt
Turenne in Sasbach, als hij zich opmaakt om de
keizerlijke troepen onder bevel van Montecuccoli
te trotseren, in de maag geraakt door een kogel.
Het nieuws van zijn dood brengt droefheid te-
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weeg zowel in de gelederen van zijn leger als aan
het hof. Zelfs Lodewijk XIV leek zeer aangedaan.
Zijn tegenstander Montecuccoli zou, toen hij het
nieuws hoorde, hebben gezegd: ‘Vandaag is een
man gestorven die eer deed aan de mensheid.’

HET ZIEKENHUIS VAN SEDAN:
TURENNE ALS WELDOENER VAN SEDAN
14

In de eerste alinea van zijn testament geeft
Turenne ‘aan de armen die zich bekeren in
Sedan een bedrag van 50.000 pond’. Deze
erfenis werd uiteindelijk toegewezen aan het
ziekenhuis dat hiermee in de 18e eeuw een
nieuw paviljoen kon bouwen en de boerderij
van Signy-Montlibert kon kopen.
Een plaat van zwart marmer is boven de ingang,
links van de kapel, geplaatst met daarop de
inscriptie ‘Pavillon Turenne’, gevolgd door een
tekst in het Latijn die herinnert aan de vrijgevigheid van Turenne en Rovigo ten gunste van
het ziekenhuis.
1. Portret van Frédéric-Maurice de La Tour
d’Auvergne, gravure
van Nanteuil
2. Een voorbeeld van
de genegenheid van
Sedan voor Turenne:
een chocoladefabriek
met zijn naam. Plak
Turenne-chocolade

3. Standbeeld op het
Place Turenne
4. Inscriptie ‘Pavillon
de Turenne’, ziekenhuis
van Sedan
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PARCOURS TURENNE
1 Burcht
2 Place Nassau (Nassauplein)
3 Rue de La Tour d’Auvergne
4 Voormalig Academisch College
5 Academie voor Exercitie
6 Rue Turenne (Turennestraat)
7 Collège Turenne (middelbare school)
8 Protestantse kerk
9 Kerk Saint-Charles-Borromée
10 Palais des Princes (paleis van de prinsen)
11 Voormalige gemeentehuis
12 Couvent de la Propagation de la Foi (vrouwenklooster)
13 Place Turenne (Turenneplein)
14 Ziekenhuis van Sedan
ANDERE GEBOUWEN UIT DE 17e EEUW
1 Maison du Gros Chien
2 Hôtel Sacrelaire
3 Hôtel Dauphin
4 Collège des Jésuites
5 Hôtel Stasquin
6 Hôtel Montchambert
7 Paviljoen uit 1610, Hôtel de l’Alouete
8 Brug Soissons
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Doc 2 pag. 2, doc 3 pag. 7: coll. Hervé Gury
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VAN ALLE GENERAALS DIE
MIJ ZIJN VOORGEGAAN EN
MIJ MISSCHIEN ZULLEN
OPVOLGEN, IS TURENNE DE
GROOTSTE’
Napoléon Bonaparte geciteerd door Barry E. O’Meara, Napoléon en exil à Sainte-Hélène (Napoleon in ballingschap op Sint-Helena),
1822

Luister naar verhalen over Sedan, Stad
van kunst en geschiedenis…
... in gezelschap van een door het ministerie van Cultuur erkende gids
De gids ontvangt u, kent alle facetten van
Sedan en geeft uitleg waardoor u nog beter
de omvang van een plek en de ontwikkeling
van de stad met alle wijken kunt begrijpen.
De gids beantwoordt met veel plezier al
uw vragen.
Als u met een groep komt
Sedan biedt het hele jaar door rondleidingen
met veel verschillende thema’s. Reserveren
verplicht. Inlichtingen bij de Dienst Erfgoed
of het Toeristenbureau Charleville-Mézières /
Sedan en Ardenne.

Sedan maakt deel uit van het nationale
netwerk van Villes et Pays d’art et
d’histoire
Het ministerie van Cultuur en Communicatie,
directoraat-generaal Erfgoed, geeft de
benaming ‘Villes et Pays d’art et d’histoire’
(steden en streken met kunst en geschiedenis) aan lokale overheden die hun erfgoed
verlevendigen.
Dit ‘label’ garandeert de bekwaamheid
van de gidsen en rondleiders op het gebied
van het erfgoed, en de kwaliteit van hun
optreden. Van overblijfselen uit de oudheid
tot de twintigste-eeuwse architectuur tonen
de steden en streken hun erfgoed in al zijn
diversiteit.
Op dit moment biedt een netwerk van 186
steden en streken in heel Frankrijk u hun
knowhow.
In de buurt
Charleville-Mézières, Reims, Châlons-enChampagne, Troyes, Lagnres, Amiens,
Cambrai, Noyon, Laon, Soissons, Metz en
Bar-le-Duc hebben het label ‘Ville d’art et
d’histoire’ gekregen.

De dienst Erfgoed
Deze dienst coördineert de initiatieven van
Sedan, Ville d’art et d’histoire, en heeft dit document uitgegeven. Er worden het hele jaar
door activiteiten georganiseerd. De dienst is
tot uw beschikking voor projecten.
Service du Patrimoine
Mairie de Sedan – BP 20371
F-08208 SEDAN Cedex
00 33 (0)3 24 26 85 70
patrimoine@ville-sedan.fr
www.sedan.fr
Inlichtingen, reserveringen
Office de Tourisme Charleville / Sedan en
Ardenne
35 rue du Ménil
F-08200 Sedan
00 33 (0)3 24 55 69 87
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

