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Februari 1673 - Een Haags tamboer over zijn ervaringen in 
O l l d e w a t e r door G.J .A. Beerthuizen-van Kooten 

Als Lodewijk XIV op 12 juni van het rampjaar 1672 zijn leger bij Elten over de Rijn de republiek in 
laat trekken, betekent dit voor vele steden een snelle bezetting. Ook Oudewater weet niet te ontkomen 
aan dit lot. De Fransebezetting van Oudewater is echter niet van lange duur, want op 11 juli verlatende 
troepen plotseling dit stadje om zich in Utrecht terug te trekken. Het waarom is niet duidelijk; het heeft 
mogelijk te maken met het feit dat op 8 juli Prins Willem III door de Staten-Generaal tot kapitein-
generaal en admiraal werd benoemd. Een kleine week eerder, op 2 juli, hadden de Staten van Zeeland 
hem als stadhouder aangesteld. De andere gewesten, waaronder ook Holland, volgden op 3 en 4 juli. 

Willem III, die in juni overhaast met zijn leger was teruggetrokken achterde Hollandse Waterlinie, laat 
op 16 september de Graaf van Hoorn, welke zijn kwartier had aan de Goejanverwellesluis, postvatten 
in Oudewater. Met man en macht wordt er gewerkt aan de versterking van de stad om deze te behoeden 
voor een tweede Franse bezetting. Dit betekent opnieuw vele soldaten binnen de stadsmuren. Hoewel 
er nu geen sprake is van vijandige troepen is de toestand bij lange na niet normaal te noemen. Men 
moet nogal improviseren om alle soldaten onderdak te bezorgen, temeer daar men van elders ook 
burgertroepen laat aanrukken om de verdediging te versterken. Zo ook in februari 1673, wanneer 3 
vaandels Haagse burgerij naar Oudewater optrekken. 

De tamboer van het Groene Vaandel, Andries van Campen, geeft in hetzelfde jaar zijn ervaringen in 
dichtvorm uit. Het gedicht wordt hieronder afgedrukt1). Hij verhaalt over de reis, de ontvangst en de 
gebeurtenissen in die koude februarimaand, want op 31 januari was een strenge vorst ingevallen, 
waardoor in de eerste week van februari het ijs op sloten en rivieren begaanbaar was. Dit betekende 
dat men extra waakzaam moest zijn omdat ook de grachten om de stad gemakkelijk konden worden 
overgestoken. 
Van het ijs werd ook dankbaar gebruikt gemaakt. Toen de Graaf van Hoorn de 13e februari tijding 
kreeg dat 500 Fransen met 300 sleden vanuit Woerden en Montfoort (deze steden hadden nog een 
Franse bezetting) optrokken om in Linschoten, Papekop en Diemerbroek te gaan plunderen, kwamen 
prompt 400 vrijwillige burgers zich melden, die gewapend met snaphanen, op de schaats een 
verrassingsaanval wilden uitvoeren. Onder deze 400 waren ook Haagse en Dordtse burgers, welke hier 
eveneens in garnizoen lagen. Na lang aandringen verleende de Graaf van Hoorn zijn toestemming, 
doch hij liet ze vergezellen door 600 van zijn manschappen onder leiding van de overste Jorman. 
De aanval werd een succes. Zij overrompelden de vijand, waarbij aan de zijde van de Fransen 45 doden 
en vele gewonden vielen. Bij de aanvallers waren slechts 3 gewonden. De Fransen namen daarop 
overhaast de vlucht. Men heeft hen tot voor de poorten van Woerden en Montfoort achtervolgd. Op 
hun vlucht moesten de Fransen hun buit, sleden met hooi, voedsel en huisraad, achterlaten, waardoor 
de bevolking weer veel gestolen goed herkreeg. Enkele sleden met hooi, welke in het ijs vastgeraakt 
waren, stak men in brand om te voorkomen dat ze in een later stadium alsnog in Franse handen zouden 
vallen. 
Ook in de week daarna, waren er kleine schermutselingen op het ijs tussen plunderende Fransen en 
schaatsende burgers en soldaten uit Oudewater, waarbij op 20 februari in Diemerbroek een Franse ka
pitein sneuvelde. Deze werd met militaire eer op het koor van de kerk te Woerden begraven. 

In de laatste week van februari acht Prins Willem III het niet langer noodzakelijk dat de Haagse 
troepen ter versterking in Oudewater blijven. Zij krijgen daarop toestemming om terug te keren naar 
Den Haag. Dat ze dit niet betreurden moge blijken uit de woorden van Andries van Campen: 
„Door dien men was verlost uyt soo een vuyle Stadt, 
Dat eertijts was seer net, maer nu een stinckent gat". 
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Een kort 

MEMORIAEL ofte JOURNAEL 
Van de Uyttocht der 

HAEGSE SCHUTTERYE 
Naer 

O U D E W A T E R. 

Vertrocken uyt 's Gravenhage den 5 
Februari], ende wederom daer in gekomen den 26 
dito 1673; Bestaende te samen in 450 man onder 
drie Vaendelen, als het Witte, Groene en Blaeuwe 
Vaendel, ende was mede als Commissaris uyt de 
Magistraet van 's Graven-Hage, de Heer Schepen 
Lesier. 

In 's GRAVEN-HAGE, 
By Levyn van Dyck, woonende op de Burgh-wall, 

by de Luytersche Kerck 1673. 

Den Haeg seer wytberoemt, daer sijn noch Batavieren, 
Die weerdig sijn een krans van groene Lauwerieren, 
Schutters getrouw en kloeck; een yder schynt een Helt, 
Als men haer commandeert, in Steden of in 't Velt: 
Gelijck tot Goverwei, en Niervaert heeft gebleecken, 
Alphen en Bodegraef, hoortmen al van haer spreecken; 
Dus oock een woort geseyt, van onse laeste reys 
Hoe die begonnen is, en eyndight naer de eys; 
Van 't Wit en Groene Vaen, en Blaeuwe daer beneven 
Die vroom en vigelant, malkaer sijn by gebleven 

94 



-iTjD'H« D ' H e e r G R A V E ~VAJS[ H-OORTiT. 

Graaf van Hoorn 
uit: Het Ontroerde Nederland!, door de wapenen des Konings van Frankrijk . 
Foto: Koninklijke Bibliotheek - 's-Gravenhage. 

deelI, Amsterdam, 1674, p. 384a. 

Vertrocken uyt den Haegh, veerdigh en sonder rouw 
Naer Leyden: 's anderdaegs oock voort op Hasersouw; 
Doen inde morgenstont de reys weer aengenomen, 
Tot dat wy eyndelijck ter Gouw sijn aengekomen, 
En noch den selfden dagh al vorder gemarcheert, 
Hoewel den avont quam, den doncker niemant keert, 
Maer alle even graegh, haer voeten voort te setten 
Hoewel geladen sijn, met Pack, Snaphaen, Musketten, 
Tot dat wy quamen t'saem t'Oudwater aende Poort, 
Den Grave liet ons in, met ordre soo 't behoort: 
Alsoo het avont was, is ons logys gegeven 
In 't Wees en Proveniers, en Stadthuys daer beneven; 
De Heeren vande Stadt, seyden, weest welkom hier, 
En schoncken yder Vaen vier hallef vaten bier: 
Op den volgenden dagh sijn biljetten gegeven, 
Maer veele sijn in 't huys der Proveniers gebleeven, 
De Officieren self, behielpen haer alsoo 
Op kussens of mattras gevult met weynigh stroo: 
In 't Wees, Out-manne-huys, daer was haer meeste glory; 
Die van het Groene Vaen, oock inde Konsistory. 
De Stadt die was vol volck, en veel Soldaten daer 
Die over al gepropt, soo lagen by malkaer, 
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Want twintich en noch meer, sijn in een huys bevonden, 
Soo datmen geen logys, of broodt schier krygen konden: 
En boven dien sijn oock ons noch gekomen by, 
Twaelf Vaendelen van Dort, sijnde oock Borgery, 
Die oock soo hier en daer haer plaets is aengewesen, 
Het was oock al schoon volck, gelijck als uytgelesen. 
De Post van onse wacht, was by de Broecker-poort, 
Daer eerst het Witte Vaen, begost soo het behoort; 
En soo desselfs Tambours, quamen een weynigh spade, 
Mosten sy in 't Kasiot, daer was gantsch geen genade. 
Doen heeft het Groene Vaen het Witte weer verlost, 
En doen volghde het Blaeuw, vervolgens op haer Post, 
De Officieren t'saem, Capteyns ende Vaendrager, 
Hooftmans en Luytenants, soo hooger ende lager, 
Capteyn des Armes oock, hebben haer Post beset, 
Op alles naer sijn eysch voorsichtelijck gelet, 
Corpraels en Lansbesaets, in 't houden van goe wachten. 
De Adelborsten daer de Schiltwachten uytbrachten, 
De Rotsgesellen al, niemant en wasser traegh, 
De derde nacht de wacht, noch echter even graegh, 
Daer wiert wel opgepast, en niemant slapen konde 
Door al de scherpe wacht, gaende 's nachts Rond op Ronde 
Want men ons niet voor storm, of aenval kende vry, 
Want 't was een harde Vorst, en d' Vyandt dichte by; 
Wacr door men Schutters lof, aldaer hoorde vermonden, 
Dat sy op sulcken Post, dus verre sijn gesonden; 
Het is aldaer geschiet, dat een Fransche Parthy, 
Vyff of ses hondert sterck, ons quamen dichte by, 
Te stroopen op den Boer, en Voeragie te halen, 
En nament soo al mee, sonder yets te betalen; 
Maer wierden schier verrast, van 't volck uyt onse Stadt 
Want Borger en Soldaet, het wilde al op 't padt, 
Men sagh terstondt hier op Soldaten commandeeren. 
Veel Schutters gingen daer, op Schaetsen heen laveeren 
En sneden eenige der Fransche den pas af, 
Mosten gevangen zijn, of sagen daer haer Graf; 
Men hoorde schoot op schoot, lustigh met goede sinnen. 
En brachten menigh man, soo al gevangen binnen. 
Daer quam een Officier gewont al in een Slee, 
Als een gevangen man, most hy daer komen mee. 
Ons Volck kreegh oock veel buyt, Vleys, Ketels, Hoy met hoopen, 
Twee Paerden heeft men meed' oock daer van sien verkoopen. 
Het Hoy dat niet wel kost komen in onse handt, 
Gunt men de Fransche niet, maer staeckent inde brant. 
Den Graef van Hooren seif, quam voor sijn Volck uyttreden 
Gaf ordre over al met goe en wijse reden. 
Den Vyandt nam de wijck, maer naer dat wort gegist, 
Soo wiert wel vyftigh man, van de hare gemist, 
Gevangen als gedoot; van ons is niet gebleven, 
Quamen behouden in, noch met haer Lijf en Leven, 
Dan weynige gequest, van de Haeghsche Schuters een, 
Die hem ook dapper queet, een schoot kreeg door sijn been, 
Hoewel hy was gewont, en door quetsure bloedigh, 
Het herte was noch vol couragie overvloedigh. 
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Als alle Helden soo haer Vyandt willen staen, 
Soo sal 't met Godes hulp, noch wel eens beter gaen. 
Men kan het alles niet, op ordre soo vertellen, 
Dan een saeck is gebeurt, die moet ick hier oock mellen, 
Een Frans-man komt by nacht, daer roepen aen de Poort 
Dat hy was geeren in, maer wierde niet verhoort, 
Soo heeft hy hem verstout, sonder door 't Ys te vallen 
En quam over de Vest, tot boven op de Wallen, 
Niemant en wist hier van, tot hy het selver melt, 
En aen den Génerael de saecke heeft vertelt, 
Dat hy het heeft gedaen, niet stout en onverbolgen, 
Maer dat hy was bevreest, van hem te achtervolgen, 
Dus most hy wijsen aen, alwaer dat hy quam in, 
Doen bracht men hem ter Koy, dat niet was naer sijn sin, 
Daer hy oock wiert bewaert, doch naer ick heb vernomen 
Soo quam hy daer in dienst, en is weer los gekomen. 
Daer gingen dagelijcks oock veel parthyen uyt, 
Die al de meeste tydt in quamen met goe buyt; 
Dan Vlas, en dickwils oock wel groote vette Schaepen, 
Of brachten oock wel meer gevangen Fransche knapen, 
Die al wierden gelost, tegen d'een of d'ander gast, 
Die in Aernhem ter Stee, of Uytrecht saten vast. 
Daer quamen onderwijl, oock eenige met hoopen 
Al van de Fransche af, en by ons overloopen; 
Sy seyden, ick wil dien Prins d'Orang', en niet wijck, 
Veel hadden Broecken aen, dat was van Bedde-tijck. 
Daer sijn oock wederom, van Borgers en Soldaten 
Omtrent de achtmael thien, by dage uytgelaten, 
Op Schaetsen altemael, die vaerdigh metter haest 
By Uyttrecht sijn geweest, kloeckmoedigh onverbaest, 
Doch sijn des avonts al te saem weer in gekomen, 
Hebbende geen onraet, noch geen Franse vernoomen: 
Soo zijnder alle daegh op kondtschap uytgegaen, 
Op dat men des te meer souw op sijn hoede staen. 
Men sagh oock altemet, door losse dolle rancken 
Soldaten aen een pael, staende op scherpe plancken; 
Want die het minst misdee, daer wiert al op geledt, 
Oock zijnder Schutters wel, in de Hooft-wagt geset, 
Van die den Degen trock, by Nachte of by Dagen, 
Of die eenigh dispuyt, had in de Goude Wagen; 
Dus isser veel gesien, men hoeft daer van geen tolck, 
Men weet wel hoe 't daer gaet, al in een Stadt vol Volck. 
Men heeft daer oock gesien, een Man harquebeseeren, 
Om dat hy was in wil, naer den Vyant te keeren. 
Nu om te maecken kort, dewijl het weer ontliet, 
Soo was aldaer ter Stee, soo groote prijckel niet: 
Dus vont sijn Hoogheyt goet, ons het Patent te senden, 
Om ons weder van daer, al naer den Haegh te wenden, 
Doch om eenigh insicht, dat hier niet wort vermeit 
Wiert daerom ons vertreck, twee dagen uytgestelt; 
Doen op een Saterdagh begosten wy te reysen, 
Of daerom droefheyt was, dat is wel te bepeysen, 
Door dien men was verlost uyt soo een vuyle Stadt, 
Dat eertijts was seer net, maer nu een stinckent gat: 
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Dus zijn wy gemarcheert door seer beslijckte wegen, 
En dat noch erger was, geduyrigh door den regen; 
Maer echter niemant niet, die achter blyven wouw; 
Maer gingen soo al voort tot in de Stadt ter Gouw, 
Alwaer wy zijn versien van Schepen, daer wy mede 
Oock vorder zijn gebracht tot aen de Delfse Stede: 
Op wegh is wel een klucht geschiet by menig gast, 
Zeylden malkaer voorby, en raeckten oock wel vast. 
Wanneer men eerst gingh scheep, om van ter Gouw te zeylen, 
Quam daer een van ons Volck, en ging het water peylen. 
Maer 't was een ongeluck, echter hy was door nat, 
En was genootsaeckt daer te blyven in de Stadt. 
Wy sijn van Delft te voet tot in den Haegh gekomen. 
En hebben van malkaer doen ons afscheyt genoomen. 
Dit is in 't kort gesteh tot een gedachtenis, 
Een Liedeken van eer, sal oock noch volgen wis, 
Soo Godt ons spaert gesont; dus hout dit soo ten goede, 
En als 't de noot vereyst, vecht liever tot den bloede, 
Eer dat verlooren gaet dit kleyn, doch dierbaer Landt, 
En weest u Prins getrouw, en blyft altydt Constant 
Aen uwe Overheyt, die het Zwaert is gegeven, 
Op dat wy onder een in Vrede souden leven. 
En Godt sal ons noch eens verlossen, neemt gedult, 
Doch als het niet geschiet, soo is 't ons eygen schuit. 

ANDRIES van CAMPEN 
Tambour van het groene Vaendel. 
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