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LIEVE EN VAN HERTE BEMINDE, 

Wij zijn alle (God lof) noch gesont, schoon het hier extraordinaer sterft. Het oude jaer van 1672, is 
met groote ellende en droefheydt besloten: maer 't begin van 't nieuwe met meerdere droefheyt be
gonnen, daer wij hoopten dat het ons eenige verlossinge soude geven. 
In 't oude of verleden jaer 1672 zijn alhier gestorven omtrent 300 soo mannen, vrouwen, kinderen, 
als gevluchte boeren, behalven de Francen, die noch wel 300 uytmaken: daer gemeenlijck ordinaris 
alhier om de maend een à twee stierven: De meeste zijn in november 70, en december 139 dooden 
geweest, welcke vele weesen maeckt. De Francen zijn soo diefachtig, dat, waer de lieden gestorven 
zijn, packen sij de goederen, nemen, en vervoeren die wegh, overwelcke geen recht gedaen werd. 
Op den 5 januarij is 't huys, daer Huyg de Schilder in gewoont heeft, in de Haverstraet verbrand, en 
brande soo schick'lijck, dat niemand anders dacht of de halve stadt soude in de asse geleyt zijn; 
maer 't wierde gebluscht. Wij vresen noch eenmael dit droevigh Loth door de Francen te moeien 
smaken, wegens haer moetwil en onordentlijck stoken. 
Dese stadt is tyrahniglijck gehavent door 't afbreken van de pothuysen, leuningen en luyffelen, dat 
droevig om sien is, die alle verbrand zijn: Uyt de ledige huysen die achter af staen, hebben, halen 
en breken sy noch de solders, balken, raemten, deuren en vensters om te verbranden; het overige 
verblijf der huysen wordt van haer gemaeckt tot stinckende privaten, over sulcks dese stadt vol 
stanck, ja niet te harden is. 
Sy hebben het stadhuys berooft, de secretarye en weeskamer opgestoken, de protocollen en brie
ven verbrand; alsmede de kercken-kist, die toen de kerk verbranden op 't stadhuys gebracht wierde, 
open-gebroken; 't geit, silver-werck, beecker, etc. tot den Godsdienst behoorende, heeft den Hertogh 
van Luxemburgh mede na Utrecht genomen. 
Wij moeten den Commandant 's weeks 400 gulden opbrengen, de bierpacht en 't gemael bereyken 
170 gulden, de rest moet van ons voldaen worden, 't welck voor de noch-overige burgers zwaer valt, 
omdat alhier niet gewonnen noch ontvangen wordt. 
Met het eynde van 't oude jaer gaven wij malkander moet, alsoo hier verscheyde brieven quamen 
uyt den Haegh, Leyden en 't leger te Bodegrave, dat groote preparatien gemaeckt wierden om ons 
te verlossen en dat daerom 't volck op den tweeden Kerst-dach door Konings-marck gemonstert 
was: Maer wij hoorden haest een andere droevige tale, door welcke onse hoope verdween; hoe dat, 
na dat de Francen op dingsdagh den derden Kerst-dagh uyt Utrecht met 8000 mannen alhier qua
men (daer Koningsmarck door de brandwacht van Nieukoop van gewaerschout wierde) in de nacht 
na Bodegrave, en Nieuwer-brugge uyt-togen over Sekvelt, de Meije langs op Swammerdam aen; God 
gaf in 't marcheren sulck een ongemeenen sneeu en regen, dat sy stijf van koude wierden; doch niet
temin evenwel Koningsmarck welkom wilden heeten; daer sy de posten van 't Prince-volck verlaten 
vonden, die na Alphen met eenige Veldtstucken geretireert waren, sonder den vyandt af te wachten; 
alwaer de Francen soo tyrannig leefden, als noch oyt onder de Christenen gehoort is, en Duc d'Albas 
wreedheydt in Nederland verre te boven gingh. 
Sy vermoorden de onnoosele en verbranden hare huysen. Te Damme schoot een backer brood in 
den oven, die niet wist dat syn huys brande; dit gevoelende, maeckte met sijn snaphaen 8 à 9 Fran
cen van kant en ontvloot het na de Goudse sluys, daer hy de aenvoerder van de Boeren was, die de 
Francen stutteden. Twee oude vrouws-persoonen van 70 jaren, d'een een weduwe en d'ander een 
vrijster saten te Dammen bij de kerck en verwachte also de dood, daer sy mishandelt en om 't leven 
ghebracht zijn. De kreupele weduwe Heyltje Swanenburghs moeder, die voor desen alhier door de 
Francen een pistool op de borst geset wierde en na Bodegrave gevlucht en noch siek'lijck was, 
kreeg van dese beuls mede bescheyd, als dat se verbrandt moeste worden, 't welck de Heere heeft 
voorsien en niet geschiet is; waer haer soon gebleven is, wete niet. De vrouwen en maegden zijn 
naeckt uytgeschut, geschoffeert en verbrand. 
Dirck Corssen Rysevellen soon, een geloofwaerdig persoon heeft verhaelt gesien te hebben, dat er 
15, 16 à 20 beestelijck met een vrouws-persoon leefden, (ö gruwel! ick schrikke om U.L. dit te 



schrijven) soo dat 'er veele beestelijck misgrepen gedood zijn. Bey die schoone dorpen wierden ver
brand en is niet eenen Boerenhuys blijven staen. 
Hier quamen veele kinderen, niet wetende waer hare ouders gebleven waren. Het geschut, dat sy von
den, brachten sy mede hier binnen, nadat de pallisaden en wercken om verre gesmeten en Nieuwer
brugge verlaten hadden. Toen kregen wij dien tyrannigen hoop weder op den hals; want sy konden 
door 't hoog water niet weg en vielen tot de burgers in de huysen als beeren en leeuwen. Ick kreeg 
'er op Nieu-Jaersavond 11 à 12 in mijn achter-keucken (behalven de 9 van outs) en joegen ons met 
bloote degens daeruyt; op Nieu-Jaers-dagh dooden sy 2 koeyen in mijn voorhuys, die sy mede bin
nen gebracht hadden. O droefheyd! Op dien selven dagh soude men des Heeren H. Avondmael hou
den; maer men kon niet eens aen 't preken komen, wegens hare moetwil; dreygende gansch Holland 
soo te plagen, als te Bodegrave en Swammerdam geschiet is. Alhier veel te stellen, hoe dat men dit 
alles konde voorgekomen hebben, soo de Francen selfs seyden, en sekerlijck door 't water souden 
verdroncken hebben, uyt welcke onse verlossinge stondt te volgen, dunckt mij om gewichtige rede
nen onnoodigh te zijn; 't is nu al voorbij en geschiedt, uyt en om welcke wij alhier hoopeloos moe
ten woonen. 
Dese stad wierde toen een eyland, het stond alles met water, eenige straaten liepen onder en in de 
huysen. Groot gebreck was'er aen veele dingen. De brouwers konden niet meer brouwen; oversulex 
wij water moesten drincken. Kaes en brood was de beste kost en dat kon men noch niet krijgen als 
men wilde, tot dat eyndelijck het water na beneden afsakte, wij daer van verlost woerden en de brou
wers weder brouwden met de pallissaden van Nieuwer-brugge en ander houtwerek van Huysen en 
schepen; als mede wierde dese stad door die van Utrecht (voor een tyt met 7 schuyten met kooren 
en meel geproviandeert, dat in 't magazijn gebracht en al opgegeten is, soo dat wij eenige levens-mid
delen goetkoop, na dese tijts gelegentheyt kochten; namentlijck een schoot terwen-brood van 6 pont 
voor 8 stuyvers, als ordinaris; de Meytse en Stoltse kaes kocht men 't hondert pond voor 13 gulden 
15 stuyvers. De azijn 6 stuyvers de kan. Het zout voor 10 à 12 stuyvers de pint. Een pond vlees 2 
blanken; oock om een stuyver en blanck. Een kopje soetemelck, wat meer als uw half pintje, om een 
stuyver of 10 duyten. Dry kopjes karremelck om een stuyver, som tijts 5 om 2 stuyvers en een stukje 
booter van een pond, of vijf vierendeel voor 9 stuyvers; welcke weelde tegenwoordigh verdweenen is, 
gelijck in 't vervolgh geseght sal worden. 

Om U.E. vorder te doen gelooven, wat de oorsake zy, dat niet eerder op U.E. missive van den 10 Janu
ary geantwoord hebbe, is dese, om dat in 6 weken geen post gereyst heeft, daer ick yets aen derfde 
vertrouwen, van in geen gevaer door mijn schrijven te komen; als onder andere een burgermeester van 
Woerden geschied is, die seker brief aen syn huysvrouw geschreven hebbende van de Francen onder
schept wierde; om de welcke hij in 't snoodste gat op 't casteel gesmeten, en na 7 à 8 weken geseten 
te hebben, de kaeck wierd opgerecht, om hem over dit delict te justiceren; ja dreyghenden hem op 
te hangen: maer door voor-loopen wierd hij verschoont, gevende 2000 gulden voor sijn vrijdom. 
Mij is noch weynigh leed geschied, (na dat de Francen, van Bodegrave komende, uyt Woerden na 
Utrecht trocken) van de soldaten die ick in mijn huys hadde, en noch hebbe, anders als dat gemeen 
is, daer ick God niet genoegh kan voor dancken; maar evenwel smert mij te sien de ellende mijner 
broederen, waerom ick veele tranen, ja dese door mijne letteren aen U uytstorte. 
Wij moeten als boven gemelt om hare dieverye noch dagelijcx onse oude kleeren dragen, soo dat ons 
tegenwoordig de beste bezwaren; in al die tyt dat sy hier geweest zijn, hebbe noch anders niet aen 
gehadt. Soo gaet men na de kerek en aen des Heeren tafel. De mans-persoonen gaen soo te begrave-
nisse, soo draeght men de dooden; daer gaet meenighmael niet een mensch achter 't lijek. 't Is gebeurt 
dat NN met 3 buuren in de straet daer men een vrouw soude begraven en niet meer als 3 à 4 
dragers konden krijgen, het lijck met groot bidden soo moesten te groef brengen; mijn buerman was 
op syn muyltjes en dat ghebeurt dagelijcks; een yeder loopt toe, 't zy hij een bef of dasjen aen heeft 
ofte niet, daer siet niemandt na; welcke droevige ongewoonte ons doet suchten. 
Wie siet noch het eynde! In 5 weken tyts zijn hier 178 burger-dooden geweest en niet minder Fran
cen; de menschen stierven eer men 't weet, door sekere sieckte, daer de doctoren over verstomt staen. 
Daer zijn in de Achterstraten geen gesonde genoegh om de noch levende en dooden te havenen en 



handtreycken: oock geen spyse tot hertsterckinghe voor de siecken en mede geen medicamenten 
om haer tot de ghesontheydt te brengen; soo dat wij alle (voornamentlijck de kleine kinderen, die 
geene hantreykinge van hare ouders können hebben) in dese miserie noch staen te versmachten. 
Tsedert Kers-tydt is 't Woordt Gods maer driemael gepredickt en dat noch met groote moeyte, soo 
dat het duur en alhier geen troost voor een benauwde ziele is. 
Onder de burgerije zijn noch 12 corporaels over, die gereet moeten staen, om burgers voor de Fran-
cen op te leveren die voor haer wercken, en na Montfoort varen om voeragie bij de boeren, die dat 
gansch uytplonderen, soo van terwe, gerste, erweten, hoy en al wat noch te dorsen is; en als de cor
poraels terstont niet volck genoeg leveren, gaen sy met de soldaten aen 't pressen, trecken, stooten 
en halen de lieden soo geweldig uyt den huys: 't beste datter aen is, is, dat sy haer daer voor 10 stuy-
vers en een brood 's daegs geven, dat sy voorheen niet deden. Sy hebben aen 't Blockhuys, Wael, en 
daer omtrent, alle huysen, om tot haeren brand te gebruycken afgebroken. Onse tuynen zijn oock 
weggegraven en verdestrueert, om (behalven de wercken voor de poorten) noch eenige bateryen te 
maken. 
Op den 12 february is in den Ouwatersen Broek, daer de Francen om voeragie waren, een schermut-
selingh voorgevallen tusschen de Francen en de burgers van Dort, en den Haegh, die daerom op 
schaetsen uyt Oudewater gekomen waren, en (soo men hier seyt) wilde den Graef van Hoorn in 
't eerste niet mee, maer moeste om 't respect van syn persoon met volck wel volgen, dat wij niet 
gelooven; vermits wij de genereusheyt van dien heer beter kennen. 
Hadde de furieusheyt der burgeren soo groot niet geweest, daer soude niet een Fransman (soo sy 
selfs seggen) afgekomen zijn; noch bleef er evenwel 30 dood of gevangen; consuselijck binnen drup
pen; sy willen niet weer uyt anders dan naer Utrecht, met sterck convoy. 
Op den 21 dito vertrock oock een regement voetvolck hier uyt na die stad. 
Op den 25 dito waren van hier uytgegaen meest alle de inwoonderen, om haer wat te verluchtigen, 
met bewüliginge van onsen nieuwen commandant, (daer den ouden ter contrarie niet lijden wilde 
dat een burger buyten de poort quam, om een weynigh hout voor syn brant te halen) maer 's anders-
daegs was dit playsier uyt, vermits die van Oudewater de Lieden aenranden, en afnamen al wat sy 
aen hadden. 
Ick quam met eenige van onse heeren ter Goude, die aengehouden wierden; maer mij, omdat ick een 
weduwe was, lieten se losgaen, die noch niet 't huys zijn. 
Alhier was voorleden week een groote ellende, alsoo'er geen wind was om te komen malen, door 
welcke de backers niet backten. De lieden smeten malkander om brood voor de backers deuren; 
't ärgste was, die noch wat bekomen hadde, wierde het van de Francen weder afgenomen, soo dat 
menigh mensch van honger scheen te sterven. In 't vervolgh van de tijd, (soo onse verlossinge niet 
nabij is) staet sulex te geschieden; want tegenwoordigh alle eetwaren op zijn, of om sulex te ontko
men, moeten wij het, soo können ontloopen. 
Om welcke voorverhaelde redenen word en is onse ellende soo groot dat men malkander qualijck 
meer kan vertroosten, 't Schijnt dat alle hulps ons heeft verlaten. Och ellendige troosters (seyt Job) 
mijne beminde en vrienden, psalm 38 Maer ick volherde op u, gij Heere, mijn God, wilt mij verhoo-
ren, al duert tut schoon, etc. De Heere wil U en ons lieve vaderland bewaren, dat se niet en proeven, 
hoe 't ons smaeckt. 
Om mijn persoon maeck ick weynigh werek, maer om mijn lieve kinderen is 't dat ick mij bedroeve; 
mocht ick se voor-uytsenden en niet hulpeloos achterlaten nu de heere doe wat hem behaegt. Ick 
bekommere mij anders om geen huys, noch geit, noch kleeren, maer alleen om mijne kinderen. 
Ick moet afbreken. God geve dat ick U noch eens mach spreken, en sien, is 't niet hier, 't is namaels. 
Nemen de Francen ons het lijf; het Rijcke Gods moet ons doch blijven. Hiermede zijt d'Alderhoogh-
ste in sijne Godlijcke bewaringe, met man en kinderen bevoolen. 
Van Uwen lieven en getrouwen 

N.N. 
Uyt Woerden den 1 maert 1673. 

naschrift: Het juist 4 eeuwen-oude pamflet bevindt zich in de pamfletten verzameling van de universiteitsbibliotheek 
te Amsterdam. Zo U bij het lezen hebt ontdekt zijn zinsbouw en taalgebruik niet steeds correct. Ik heb ge
meend e.e.a. ongewijzigd te moeten overnemen. „ 


