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1672 door C.J.W. Gravendaal 

Het rampjaar 1672 en de slag aan de Kruipin zijn totaal vergeten. 
Vele hoge officieren en honderden soldaten zijn daar met de wapens in de vuist voor het vaderland 
gevallen. Zij zijn vergeten door het nageslacht. Zelfs niet het soberste gedenkteken houdt de herin
nering wakker aan heldenmoed en trouw hier door hen betaald met hun leven. 
Zo eindigt van Helvoort zijn hoofdstuk „De worsteling aan de Kruipin". 
Gelukkig zijn wij in het bezit van het „Dagh-Register van het geen, dat te Woerden voorgevallen is". 
Wij zijn nu in staat om na drie eeuwen ons enigermate in te leven in de benarde situatie van toen. 
Wij beginnen ons verslag op de eerste oktober. 

Op Saterdagh, d'eerste van October, haelden de Franschen geduriglijck hout en hooy binnen, en al
les, dat sy krijgen konden. In deselfde dagh quam weer een schuyt met vijftigh sacken meels van 
Uytrecht voor de Franschen, en veel Grooten van hen trocken te paert, en met de schuyt naer die 
Stadt. 
Op Sondagh, de tweede, voeren sy noch voort met hout en hooy, en alles, dat hen voorquam, bin
nen te haelen. De Luyterschen preeckten oock in dese dagh twee malen in de groote Kerck. 
Op Maendagh, de derde, des avondts, t'acht, of te negen uren, quamen vier hondert Switsers in 
groote stilte hier binnen, en seyden dat sy de winter over hier meenden te blijven. Hier wierdt oock 
afgelesen, dat yder Burger vier goede palissaden sou leveren, met toeseggingh van dan vrij te sijn van 
aen de nieuwe vestinghen te wercken. 
Op Dinsdagh, de vierde, vertrocken weer veel Franschen te voet, en met schuyten naer Uytrecht. Sy 
deden oock een tocht, en brachten groote roof binnen. In deselfde dagh wierdt mede veel bussekruyt, 
loot en lont op 't Kasteel gebracht: en men verwoestte voorts alle tuynen en bomen hier rontom de 
Stadt. Ja de stedelingen wierden soo geplaeght, dat veel van hen ter Stadt uytliepen, en alles staen 
lieten. 
Op de vijfde wierdt weer het voorige, van vier pallisaden te leveren, afgelesen. 
Op Vrydagh, de sevende, wierdt de groote Sael van het Proveniershuys tot een Sieckhuys, en andere 
kamers voor de Docktor geschickt, tot groote benaeutheyt der Proveniers. Dese Sael moest ylings 
opgeruymt worden, op dat sy veel bedsteeden voor veertigh of vijftigh siecken daer in souden maken. 
De koken (keuken) wierdt den Proveniers oock afgenomen. 
Op Saterdagh en Sondagh, d'achtste en negende, begon men veel siecken in dit huys te brengen, en 
te dragen, die op de vloer neer, op kleyn beddegoet, en op stro geleght wierden; daer in men in de 
volgende dagen voortvoer. 
Op Maendagh, de tiende van October, moest men de Franschen noch meer van de huysen inruymen. 
Sy braecken in dese dagh de Kronckelpoort boven af, om van daer te können schieten, soo de Staet-
schen voor de Stadt quamen. In deselfde dagh wierden oock, buyten de Hofpoort, in de vaerten naer 
Uytrecht en Linschoten, verscheyde dammen geleght. Men arbeydede mee met groote naerstigheydt 
om aerde borstweeringen teghen de hooghe mueren aen te maecken; met meer andere wercken, die 
tot tegenweer dienden. 
Daer wierdt oock van nieuws afgelesen, dat yder Burger met'er haest vier goede palissaden, die recht, 
en tien voeten langh waren, moest leveren, om de selfden langhs de grachten aen 't waeter te setten. 
Op Dinghsdagh, d'elfde van October, des uchtens te vier uren, verscheen het krijghsvolck van de Sta
ten voor de Stadt, daer terstont een groot ghedommel langhs de straten ontstont. Tusschen vier en 
vyf uren wiert tot twee of drie malen in de Tooren allarm geklept; en men klopte overal deur de 
Stadt de Soldaten op. Korts daer aen begon men sterck met musketten van de wallen te schieten, 
eerst langhe tijdt aen de Leydtsche, en daer na aen de Hofpoort; het welck af en aen tot aen d'avondt 
duurde. Des uchtens, ten ses uuren, vuurden de Franschen met tacke-bossen op d'ommegangh des 
Toorens van de groote Kerck, die over de vier hondert jaren gestaen hadt, soo sterck, om aen de ge
nen van Uytrecht hun noot te verwittigen, om bystant van hen te bekomen, dat dese Tooren, gelijck 
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oock de Kerck, die over de vier hondert jaren gestaen had, in brand geraeckte, en beneffens veel 
huysen en schuren, te negen of tien uren al in d'asch lagh. In de selfde dagh, des avondts, staecken 
de Franschen buyten de Kronckelpoort, tegen over het Kasteel, een groot boere huys in de brandt, 
en schoten de gehele nacht langh. In dese dagh sneuvelde een Markgraf buyten de Hof-poort. 
Des avondts dee de Hertogh van Luxenburgh, met acht of negen duysent mannen tot bystant der 
Franschen binnen Woerden komende, op de wijck van de Heer van Suylesteyn, tusschen Uytrecht 
en dese Stadt gelegert, een heftighe aenval, maer wierdt kloekmoedighlijck afgeslagen. 

Op Woensdagh, de twaelfde, 's uchtens vroegh, deden de Franschen een heftige uytval buyten de 
Hof-poort. Maer sy, in 't onderspit geraeckt keerden terstont weerom, met verliesvan wel vijftigh 
doden, en daer onder achtien Officieren, beneffens veel gequetsten. Sy wierden tot voor de poort 
vervolght, die sy, uyt schrick, een lange wijl onbeset lieten, en die men lichtelijck overweldight sou 
hebben, soo de vervolgers slechts voort ghetrocken waren. Omtrent te tien uren rees'er weer een ge
vecht, daer in veel gedoodt en gewondt wierden. De Hertogh van Luxenburgh, in de voorgaende 
avondt van Suylesteyns wijck afgeslagen, quam nu langhs de Houdijck op Kamerijck en Kruypin, 
deur 't water, langs een wegh, die ongebruyckbaer wierdt geacht, tusschen dese Stadt, en Suylesteyns 
wijck, die hij onverhoedts van achteren eerst met twee duysent mannen aentastte. Hier wierdt hef-
tighlijck gevochten; in voegen dat de Staetschen veel van hun vijanden dooden. Maer dewijl de ge-
heele macht der Franschen hier op volghde, en tegen het krijgsvolck van Suylesteyn insette, soo 
braken omtrent drie duysent mannen van de Franschen deur, die binnen de belegerde Stadt quamen. 
De Heer van Suylesteyn, wierdt doodt geschoten, en veel van de sijnen verslagen; en indien de Graef 
van Hoorn niet op 't geschiet was aengekomen, soo souden de Franschen alle de sijnen verdelgt heb
ben. 

In deser voege wiert de stadt Woerden, na dat men anderhalve dagh, met seer groote schade, daer op 
geschoten had, verlaten, met verlies van twee of drie stucken geschuts op Snellenbrug, en van veel 
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volcks van de Graef van Solms Regiment, dat gantschelijck verdelght wierdt. 
De Heer van Suylesteyn, doodt sijnde, wierdt op het Kasteel gebracht, daer sy hem lelijckin 't aen-
gesicht sneeden en korven, en naeckt voor de honden wierpen. Doch de Schout kreegh hem met bid
den van daer; en een dienaer naeyde hem een snede toe, die van boven op het aangesicht over de neus 
heen, en tot aen de kin toe liep; en in deser voegen wierdt dit lichaem naer het Leger van sijn Hoog-
heyt te Nieuwerbrugh gebracht. 
De Franschen quamen na het vertreck van hun vyanden, omtrent de middagh, binnen Woerden, met 
veel volcks, hooge moedt, en groote blijtschap, schoon van hun zijde veel gedoodt en gequetst waren. 
Het getal van hun dooden wierdt tot op vijftien hondert begroot, en dat van de Staetschen tot op 
vier of vijf hondert, behalven noch drie hondert, die gevangen naer Uytrecht wierden gevoert, en dar-
tigh of veertigh gequetsten, de wekken men binnen Woerden bracht, onder de welcken een Capiteyn 
met geel hayr was, een groot man, die 's nachts storf, en, met een Soldaet naeckt achter het Prove-
niershuys, in de Tuyn wierdt begraven. 
Van de zijde der Franschen waren oock veel gequetsten, die een dagh of twee daer na oock naer 
Uytrecht wierden gevoert, om dat sy van de hulpbenden waren, die tot ontset van Woerden waren 
gekomen. 
Hier staet aen te merken, dat, terwijl men van weerzijden dus heftigh in 't gevecht was, de Staetschen 
om Woerden te vermeesteren, en de Franschen om dat t'ontsetten, degenen, die binnen de Stadt wa
ren, de Hofpoort, daer uyt sy een uytval deden, open lieten staen, daer sestien onversaechde soldaten 
van de Marine op aen vielen, en tot over de Valbrugh indrongen, en, soo sy van de hunnen wel gevolgt 
waren geworden, de Stadt ingenomen souden hebben; doch dewijl sy, de Franschen met groote dap-
perheyt naer binnen drijvende, niet gevolgt en ondersteunt wierden, soo moesten sy aftrecken. 't Is 
verwonderenswaerdig dat, in dese aenval, seker onversaecht Soldaet van de Marine een Capiteyn van 
de Switsers op, of bij de Valbrugh nedervelde, en, siende dat hij wel gekleedt was, hem met groote 
onversaechtheyt aentastte, de kleederen van 't lijf scheurde, koussen en schoenen uytruckte, en, een 
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bant, daer veel gout in was, om sijn bloot lichaem vindende, deselfde aftrock, en, hem om sijn hals 
slingerende, als verwinner weerkeerd, schoon de Franschen, op de Wallen zijnde heftighlijck naer 
hem schoten. 
Op de selfde, gelijck oock op den dartiende dagh wierden wel acht of negen schoone stucken geschuts 
binnen gehaelt; en oock alle schoppen en spaden, balken en tackebosschen, en andere dingen, die men 
had laten staen. En seker, men seyde dat, soo dese saeck met goet beleyt aengevangen had geweest, 
men gemackelijck met verloop van een dagh meester van dese Stadt sou sijn geworden. 
De Franschen selven bekennen dat de Staetschen seer treffelijck hebben gevochten. Maer wat was 
het? De Franschen waren wel vier tegen een; en evenwel souden 't de Nederlanders hebben gewon
nen, soo de Franschen niet over de velden en ongebaende wegen waeren gekomen. 

Op de selfde, en de veertiende dagh staken de Franschen weer de Pannebackers huysen aen, en hieu
wen op de Stadt-wal de schoone bomen af, die daer tot een vercieringh stonden, op dat sy daer af 
stormpalen en palissaden langhs de kanten van de gracht souden maken; een yder Borger en Soldaet 
moet vier van soodanige palen, die recht, en tien voeten langh waren, leveren. 
Op de vijftiende en sestiende verbrandden de Franschen voort buyten de Hof-poort d'overgebleve 
huysen, en een saeghmeulen, met het huys, dat daer by behoorde. 
Op Maendagh, de seventiende van October wierdt opentlijck afgelesen, dat, indien de Dorp-lieden 
rontom Woerden niet voort wilden komen aen de Stadt arbeyden, men hun dorpen en huysen sou 
in de brandt steken. 
Op Vrijdagh d'een-en-twintighste van October, 's uchtens vroegh, trocken sy, met veel schuyten en 
volcks. naer Linschoten, Krommik (Kromwijk), Polane, en daeromtrent: ja sy dwongen veel Burgers 
mee te gaen, om hen te helpen roven en plunderen, en alles, dat sy krijgen konden, mee te slepen. 
Op de middagh quamen sy weerom met veel ongedorscht koorn in schoven, hooy, buyskool, en 
huysghewaedt, beneffens een groote meenigte van koejen, tot een getal van hondert, of hondert en 
vijftigh, die sy van stallen hadden genomen, en te Woerden binnen brachten. 

Op Saterdagh, de twee-en-twintighste, wierden de Burgers weer in groote meenighte, met plancken 
en ander houdt, naer buyten ghestuert, om de Vaerten af te dammen. In dese tijdt was het water 
soo hoogh binnen de Stadt, dat het in veel huysen langhs de Rijn stont; 't welck in lange tijdt niet 
gebeurt was. 
Op de drie-en-twintighste van de selfde maendt. Sondagh sijnde, moesten de Burgers noch al werken. 
Men maeckte buyten de Leydsche Poort eenigh muurwerck van stenen, die het duysent sestien gul
den kosten. 
Op de vier-en-twintighste wierden acht of negen groote tonnen sout, dat seer fijn was, gelijck oock 
een deel bier van Uytrecht, binnen gebracht. Men verkocht toen voor ses stuyvers een pintje souts, 
't welck men twee dagen te voren een Switser, op de Vischbrug, voor sestien stuyvers had sien ver
kopen; seecker, een groote afslagh. 
In dese tijdt wiert den Remonstranten oock hun Kerck afgenomen en tot een meel-huys ghebruyckt; 
dewijl er twee schuyten, met wel twee hondert sacken meel van Uytrecht waren ghekomen. 
Ondertusschen storven dagelijcks veel Soldaten in 't sieckenhuys, daer weer andere sicken in de 
plaets gebracht wierden. 

Op Dingsdag, de vijf-en-twintighste van October, quamen degeenen, die uytgetrocken waren, seer 
vroegh te Seckvelt (Zegveld), daer sy, in plaets van roof te halen, rijckelijck slagen kregen: in voeghen 
dat 'er omtrent hondert weer keerden, die sich deur dick en dun, deur water en modder, geberght 
hadden, en dus wegh geraeckt waren. Droe hondert van hen wierden te Seckvelt en daer omtrent 
gevangen, en naer het Leger te Nieuwerbrugh gebracht. 
Het getal der dooden wierdt verswegen  

Opmerking: 
De afbeeldingen 1 en 2 zijn evenals de tekst ontleend aan het „Journael of dagelijcksch verhael van 
de handel der Franschen in de Steeden van Uytrecht en Woerden sedert hun koomst daer binnen, 
tot aan hun vertrek". Hun gruwelijcke wreetheyt en tyrannie, in dese twee plaetsen, gelijck oock 
in verscheyde andere gepleegt, seer levendig ten toon gesteh worden. Alles uyt de Daghteeckenin-

28 



Afb. 3 

L Y C K - T R A N E N , 
Gcftort over 't ontydigh en drocvigh af-fterven 

van den 

Hoogb Edeleny ffelgeboornen, Ceßrengen, en s5\fanhtfiigen 

H E E R E , H E E R 

FREDERICK de NASSAU, 
Heere van Suylenfteyn, Leerfum, Ginckel, &c. 

Luytenant Generael over de Infanteryc der Vereenighdc Nederlanden, Goover-
neur over Stadt en Baronnye van Breda, voormaels Prefident vm de 

Heer Ed. en Ridderichappe 's Lands van Utrecht, 
Colonel over een Regiment te voet, 

Manhaftig Voor 't Vaderland gebleven Voor Woerden, op den 13 Oclobtr i6ji. 

Ecft dan Van Suylenfteyn (Oraenjens Rechterhandt,) 
Zijn ooge toegeloocken r 

Ach I is fijn levens draat, bedroefde Vaderlandt, 
Door een vervloekte fchoot ontydigh zoo gebrooken • 

Helaas vergramde Godt ! noch eens uw toornc keer, 
Uw gramfchap wilt doch breeken, 

Rukt zulke Helden doch, helaas ! van my niet meer, 
Want onze moet liep wcch, die noch niet is befwecken. 

Traant brave Utrecht, traant, leert zuchten nu Breda, 
De Kroon van uwe Wallen, 

Een Scipio te velt, is al te vroegh , te dra 
Door't Franfche forsgewelt, ontijdigh u ontvallen. 

Van fijne dapperheyt, en wijs, en goet beleyt 
Zal eeuwighlijk Euroope 

Getuygcn ; want de Faam, doorluchtigh reets verbreyt, 
Hoe Fredrick Van Najfaww, fijn uur-glas is verloopen. 

Men fchrijf den Helt ter eer, dan op fijn Edel Graf j 
Hier ruß een Van de Helden, 

Die 'm ̂ 00 [waren tijdt ons floftot roemen gaf, 
Wijl men van Suylefteyn, \al eeuwighlijck. vermelden. 

Ex Tempore. 
c. V. z. 

t'Amßerdam, gedrukt by Alexttnicr Unfz. in de Beuling-ftraet 
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gen, in de voorgedachte plaetsen gedaen, getrocken, en nu door de druck in 't licht gebracht. 
t'Amsterdam bij Jan Claesz ten Hoorn, Boekverkoper over 't Oude Heere Logement 1674. 

Afbeelding 3 is opgenomen in de Pamflettenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gra-
venhage. 

Verdere literatuur: 
't Verwerd Europa ofte Polityke en Historische Beschrijvinge der waare Fundamenten en Oorsaken 
van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voomamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den 
jaare 1664 gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franschen. Beschreven door 
Mr. Petrus Valkenier, advocaat, uitg. te Amsterdam bij Hendrik en Dirk Boom (1675). 

Nico Plomp, Woerden 600 jaar stad, blz. 126-135 met literatuur opgave. 

Enige aantekeningen bij de GILDEBRIEF van de pan- tichel- en steenbakkers. 
(zie pag. 31 - 37) 

Op 10 april 1687 krijgen de pan-, tichel- en steenbakkers toestemming een gilde te vestigen. Op 4 
juli 1724 ontvangt het stadsbestuur een verzoek om vernieuwing van deze gildebrief. 
Ter vergelijking volgen hier de namen van de 24 vakgenoten uit 1724: 

Robertus van Daalen Jan van der Schroef 
Wed. Pieter Verbaan Mattheus Feck van Reyneveldshoek 
Willem de Broeder Jan van der Kats 
Theunis van der Lande Claes Gijsbertsz. Plomp 
Hendrik Snel Hendrik Stevensz. van der Kats 
Cornelis Plomp Cornells Corse van der Kats 
Jan Schriek Jan Plomp 
Jan de Koning Huybert Rietkerke 
Arie Knijff Cornelis Jansz. Plomp 
Cornelis Verbaan Hendrik Paling 
Giisbert de Koning Gerrit Linschoten 
Gerrit Verbaan Willem Gijsbertsz. Plomp 

(ontleend aan van Helvoort, Hoofdstukken uit de gesch. van Woerden blz. 189). 

Wij prijzen ons gelukkig dat de heer Landzaat te Zeist ons attent maakte op deze eerste gildebrief 
uit 1687 waarvan het origineel berust in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen. 
Voor de omslag van de gildebrief van 8 november 1764 zie Joh. Jansen, Van achter de oude schand
paal, blz. 135. 
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