
nagedachtenis eeren, door zooveel goeds en nuttigs dat hij aanving, waartoe hij ons door raad en 
voorbeeld opwekte, waartoe hij den grondslag leidde, zooveel wij ieder in onzen kring dit zullen 
vermogen, te helpen bevorderen en voort te zetten. En laat vooral ook het onverwachte van zijnen 
dood ons opleiden, om in al onze betrekkingen als menschen en als Christenen, zoo al onze pligten te 
vervullen, dat wij ieder oogenblik van ons leven tot sterven bereid zijn. 
Dan zal ook ons verscheiden door velen met diepe droefheid betreurd worden. Dan zal men 
misschien ook eens van ons zeggen, wanneer men ons stoffelijk overschot in het grafter neder legt, wat 
wij met zooveel regt van den dierbaren overledene zeggen mogen: 
„Hier rust de asch van een edelen menschenvriend, dien velen hartelijk lief hadden, die door alle 
weidenkenden die hem kenden, hoog geacht werd en diep betreurd wordt, en dien geen van zijne 
vrienden ooit vergeten zal!" 

Noten: 
1. Met dank aan drs. R.J.F van Drie, die dit archiefstuk uit de collectie familiearchieven bij het Centraal 

Bureau voor Genealogie wist op te diepen. 
2. J.J. Montijn zou M. de Haan Jz. opvolgen als burgemeester van Zegveld. Hij kwam echter al binnen twee 

jaar in Woerden op 14 augustus 1848 te overlijden, 29 jaar oud. 
3. Alle gegevens m.b.t. geboorte, huwelijk en overlijden zijn, voor zover niet anders vermeld, afkomstig uit de 

registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters van de gemeente Woerden. 
4. Gemeentearchief Zegveld, inv.nr. 35, ingekomen stukken 1824-1826. 
5. Gemeentearchief Woerden, Archief gemeente 1811-1936, inv.nr. 1596, Notulen van de plaatselijke 

schoolcommissie 1835-1857. 
6. J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en proponenten der Luthersche kerk in Nederland 

('s-Gravenhage, 1925), p. 125. 
7. Archief Kerkeraad Ned. Hervormde Gemeente Woerden, inv.nr. 117. 
8. Archief Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden, inv.nr. 373. 
9. Gemeentearchief Woerden, Archief gemeente 1811-1936, inv.nr. 1037, Register van eigenaren van graven 

en de in die graven begravenen, 1829-1891. 
10. Er is sprake van twee gemeenten, maar het is niet duidelijk welke andere gemeente naast Zegveld bedoeld 

wordt. Voor zover bekend was De Haan niet in andere plaatsen benoemd als burgemeester. Wellicht wordt 
bedoeld Zegvelderbroek, de polder waarvan hij, naast de polder Zegveld, ook schout en secretaris was. 

Graaf Frederik van Nassau, heer van Zuijlestein 
door J. van Bemmei 

Van vele historische figuren is vaak maar één feit bekend. 
Noemt men bijvoorbeeld Piet Hein, dan weet een ieder dat hij de Spaanse Zilvervloot veroverde. Zo is 
het niet met de naam van Frederik van Nassau-Zuijlestein. In Woerden is hij over het algemeen 
geen onbekende in verband met zijn dood bij de Kruipin. In verschillende geschiedenisboeken echter 
wordt zijn naam niet eens vermeld bij de behandeling van het tijdvak 1672-1673. Geen monument, 
hoe eenvoudig ook, is er opgericht, geen straat is naar hem genoemd. Zelfs zijn graf is anoniem. 
Veel is er niet over hem geschreven. Het bleef hoogstens bij een artikel over zijn dood bij de Kruipin of 
een samenvatting van zijn levensgeschiedenis. Het lijkt buitengewoon interessant, als er nog eens een 
studie gemaakt wordt over de invloed die graaf Frederik op zijn neef en pupil Willem III heeft gehad. 
Frederik van Nassau-Zuijlestein is de enige bekende en erkende natuurlijke zoon van prins Frederik 
Hendrik. Merkwaardigerwijs is de naam van zijn moeder niet met zekerheid te noemen, evenmin als 
zijn geboortejaar en -plaats. Jonkvrouwe Catharijn Bruijns, dochter van de burgemeester van 
Emmerik, wordt meestal voor zijn moeder aangezien. Hij is vermoedelijk te Emmerik geboren, al 
wordt door enkelen Rotterdam genoemd als geboorteplaats. Een andere candidate voor het 
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moederschap zou jonkvrouwe Adriana, zuster van jhr. Gerard van Egmond van de Nijenburg, 
burgemeester van Alkmaar, zijn. Eventuele duidelijke aanwijzingen in die richting zijn echter niet 
aanwezig. 
Als geboortejaren worden genoemd 1608,1624 en 1628. Het meest aannemelijk is het jaar 1624. In 
een brief, gedateerd 27 maart 1624, is er sprake van een kind, dat aan prins Frederik Hendrik wordt 
toegeschreven en dat uit Emmerik kwam. Op 17 oktober 1733 kwam de Prins vanuit Wezel naar 
Roermond. In zijn gevolg bevond zich , jonker Frederik van Nassau, des Heeren Prinse sone".1 

In 1637 heroverde Frederik Hendrik de belangrijke stad Breda. In datzelfde jaar zond de Prins de 
jonge Frederik naar de Academie aldaar. De bedoeling van de prins zou geweest zijn, hem later tot 
gouverneur van Breda te benoemen. Door de dood van Frederik Hendrik in 1647 leek dit van de 
baan. In 1669 werd graaf Frederik, toen 45 jaar, alsnog tot stad- en slotvoogd en gouverneur van 
Breda genoemd; in deze functie bleef hij optreden tot 1672. 
Frederik Hendrik nam zijn zoon Frederik veel mee op zijn veldtochten. Aan het hof van de prins werd 
hij veelal graaf van Buren genoemd. 
Omstreeks 1630 werd prins Frederik Hendrik gemoeid in een twist tussen de heren van Amerongen en 
van Zuijlestein. Door zijn tussenkomst werd deze twist beslecht. Hij kocht daarna de heerlijkheid 
Zuijlestein en het bijbehorend rechtsgebied. De Staten van Utrecht schonken hem in 1632 als dank 
voor de arbitrage de volle eigendomsrechten van het rechtsgebied van Leersum alsmede de „thinsen, 
pagthoenderen of kapoenen en de erfpagt van de wind en het stroogeld".2 Frederik Hendrik liet de 
ridderhofstad aanzienlijk vergroten en verfraaien.3 

Op 15 maart 1640 werd dit kasteel Zuijlestein en de heerlijkheid Leersum in opdracht van de prins 
beleend aan zijn natuurlijke zoon Frederik en op 24 maart 1640 staat deze beschreven in de 
Ridderschap van Utrecht wegens zijn huis Zuijlestein. Bij deze gelegenheid werd hij jonkheer 
Frederik, commandeur van Bueren, genoemd.4 Op 30 januari 1644 schonk de prins zijn zoon, die 
toen vermoedelijk 20 jaar werd of was, nog 80.000 gulden. In dat jaar werd hij eveneens kapitein van 
een compagnie voetvolk ter repartitie (betaling) van Utrecht; op 27 mei 1645 volgde zijn bevordering 
tot luitenant-kolonel.5 

Frederiks huwelijk maakt Frederik Hendrik niet meer mee. Hij overleed op 14 maart 1647. Graaf 
Frederik van Nassau-Zuijlestein trouwde op 18 oktober 1648 met Mary Killgrew, hofdame van 
prinses Mary, de echtgenote van prins Willem II, en een dochter van sir William Killgrew, kamerheer 
van koningin Catharina van Engeland en van Mary Hill of Honilay. Op 3 januari 1648 was Frederik 
bevorderd tot kolonel.6 

De jonge stadhouder Willem II stierf na een ziekte van enkele dagen onverwacht op 6 november 
1650 aan de pokken. Zijn onbezonnen daden hadden Willem II weinig geliefd gemaakt bij de 
regenten, waarvan de meesten toch al anti-Oranjegezind waren. Aan de grote macht van het 
Oranjehuis kwam een abrupt einde. Aanvankelijk was Frederik van Nassau-Zuijlestein Fransgezind, 
net als zijn vader Frederik Hendrik. Door zijn huwelijk, maar nog meer door de politieke 
veranderingen in Frankrijk, ontwikkelde Frederik zich meer Engelsgezind. In die tijd werd hij 
omschreven als een bekwaam en verstandig, maar ietwat zonderling man. 
In 1659 besloten de prinsessen Mary en Amalia, respectievelijk de moeder en de grootmoeder van de 
latere prins Willem III, Frederik aan te stellen tot gouverneur van de negenjarige prins. Hieraan kwam 
in 1666, vooral door toedoen van de raadpensionaris Johan de Witt, een einde. Zijn grootmoeder 
moet hierbij ook een rol hebben gespeeld. Aan de vertrouwelijke omgang van Frederik en zijn pupil 
kwam een einde, al bleef er natuurlijk contact tussen beiden bestaan. De zestienjarige Prins, die toen 
aan de Academie van Leiden studeerde, leerde zich meer te beheersen, een eigenschap, die zijn vader 
niet had gehad, maar die bekend was van Willem I en Frederik Hendrik. 
Frederik van Nassau-Zuijlestein was in die tijd ook „Commandeur over de Guarnisoenen der Stadt en 
Steden 's Lants van Utrecht ad Vitam" (= voor het leven).7 In januari 1668 werd hij luitenant-
generaal der infanterie en, zoals eerder vermeld, in 1669 stad- en slotvoogd en gouverneur van Breda. 
Hij bleef de vaderlijke vriend van zijn neef prins Willem. Op diens reis naar Engeland in 1670 
vergezelde hij hem en verzorgde hij de geheime contacten, waar de Prins de kans niet voor kreeg. 
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In 1672 geraakte de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden in een stroomversnel
ling door vele onverwachte gebeurtenissen: de oorlogsverklaringen aan de Republiek door Engeland, 
Frankrijk, Keulen en Munster, de verheffing van de Prins tot kapitein-generaal en vervolgens tot 
stadhouder en de moord op de gebroeders De Witt. Wij zullen ons moeten beperken tot graaf 
Frederik van Nassau-Zuijlestein. 
Willem III benoemde hem al snel tot eerste generaal der infanterie hier te lande en tot voorzitter van 
de krijgsraad. In het hoofdkwartier te Nieuwerbrug was hij de rechterhand van de Prins en zijn 
plaatsvervanger. Bernardus Costerus en andere leden van de Woerdense vroedschap werden zo 
enkele malen door graaf Frederik ontvangen bij afwezigheid van de Prins. Deze laatste kwam een 
paar keer in Woerden. 
Het laatste verzoek vanuit Woerden om de stad te bezetten met Nederlandse troepen ter verdediging 
tegen de Franse legers kwam op 14 september 1672. Op 18 september 1672 keerden de Fransen terug 
in Woerden.8 Waarschijnlijk is de bezetting van Oudewater op 17 september door de Staatste troepen 
en mariniers hierop van grote invloed geweest. In totaal bestond deze bezetting uit 1788 man 
infanterie en 138 cavaleristen.9 

Frederik, graaf van Nassau-Zuijlestein. 
Coll. Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage. 
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Mary Killgrew, echtgenote van Frederik van Nassau-Zuijlestein. 
Coll. Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage. 

De winter naderde. Luxemburg, de Franse bevelhebber, wilde na een flinke vorstperiode de 
Waterlinie passeren en Den Haag bezetten. Als uitvalsbasis zou Woerden daarbij een belangrijke rol 
spelen. Hadden de Prins en zijn medewerkers op 14 september de afgevaardigden uit Woerden nog 
met lege handen teruggestuurd, nu begreep men, dat het de hoogste tijd was Woerden in handen te 
krijgen om dit Franse voornemen te voorkomen. Luxemburg was in de omgeving van het Gooi en zou 
bij een verrassingsaanval door de Staatse troepen op Woerden te laat komen om de Franse bezetting 
te helpen. Men koos de nacht van 10 op 11 oktober voor de aanval. Vanuit Oudewater trokken die 
nacht Staatse soldaten en mariniers onder bevel van de graaf van Hoorne, in totaal twaalf 
compagnieën met twaalf kanonnen, naar Woerden. Bij de Snellerbrug en de Groepenbrug werden 
batterijen opgeworpen, evenals bij de houtzaagmolen aan de Linschoterweg. Vanuit Nieuwerbrug 
naderde Willem III met vier regimenten de pannenbakkerijen, die bezet werden door zijn troepen. 
Frederik van Nassau-Zuijlestein nam positie bij de Kruipin. Ten oosten hiervan werd een schans 
opgeworpen, terwijl men intussen 1200 palissaden binnen de schans bracht, om deze te versterken. 
Aan de overkant van de Oude Rijn bevond zich de Oranjeschans. Beide schansen werden door een 
tonbrug met elkaar verbonden. Op schootsafstand van de Schenkenschans, zoals de opgeworpen 
schans genoemd werd, stonden enkele huizen en de watermolen van 's-Gravensloot. Vanuit de stad 
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vielen de Fransen allereerst de Staatse troepen bij de Snellerbrug aan. Deze aanval werd met zware 
verliezen voor de vijand afgeslagen. Enkele Staatse mariniers kwamen zelfs tot binnen de stadspoort. 
Intussen had men vanuit Utrecht Luxemburg kunnen bereiken. Met ijlmarsen trok deze via Utrecht 
naar Woerden, waar hij in het donker op een legertje van Van Stimm en Van Solms stuitte. De 300 à 
400 man hielden stand in de duisternis. Luxemburg besloot nu met een omtrekkende beweging langs 
Kamerik de Schenkenschans te naderen. Via de Houtdijk trok hij bij de nog heersende duisternis in de 
richting van de Kamerikse kerktoren. Het land was nog niet geïnundeerd. De dijk en de kade aan 
weerszijden van de Kamerikse wetering waren nog volledig intact, terwijl de palissaden nog niet 
geplaatst waren. Het Franse leger kwam bij de Kamerikse watermolen tot stilstand. Een aantal 
manschappen ging door de polder 's-Gravensloot naar de watermolen aan de Oude Rijn, d.w.z. 
binnen schootsafstand van de Schenkenschans. De huizen tegenover de molen werden eveneens 
bezet. Luxemburg liet intussen zijn leger aan beide zijden van de Kamerikse wetering verder 
optrekken. 
Vanuit de molen en de schans was men intussen in een vuurgevecht geraakt, waarbij de molen in 
brand kwam te staan. Het Franse leger kwam hierdoor in het volle licht en vanuit de schans werd er 
een ware slachting onder de Fransen aangericht. De vijand trok zich terug. Na enige tijd viel hij 
opnieuw aan en na een vijf uur durende strijd waren de Fransen bij de schans. Het gelukte hen de 
Friese ruiter, een verdedigingsobject, opzij te trekken en een gevecht van man tegen man was het 
gevolg. 

Gevecht bij de Kruipin, 11-12 oktober 1672. 
Gravure door R. de Hooghe in „Journael of dagelijksch verhael van de handel der 
Franschen in de Steden van Utrecht en Woerden", 1674. 
Coll. Gemeentearchief Woerden. 

Frederik van Nassau-Zuijlestein, met aan zijn zijde luitenant-kolonel Schimmelpenning, verdedigde 
zich volgens Costerus „haarselve mannelijk en met overgroote courage tot den laatsten adem, zonder 
quartier te begeeren, hebben gedefenteert gehadt".10 

Bij deze gevechten sneuvelde graaf Frederik van Nassau-Zuijlestein. We denken hierbij aan de 
woorden van de Prins, nl. dat hij maar één mogelijkheid zag om een nederlaag niet mee te maken en 
wel door te sneuvelen bij de verdediging van de laatste schans. Waren dit woorden, die hem door zijn 
oom graaf Frederik waren bijgebracht? 
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Over hetgeen met Frederiks stoffelijk overschot gebeurde zijn een paar verhalen in omloop. Volgens 
Valkenier zouden de Fransen op het kasteel zijn gezicht hebben gekerfd en vervolgens het naakte 
lichaam voor de honden hebben geworpen. Dit verhaal wordt weersproken door Sylvius. Diens 
verhaal lijkt aannemelijker! Volgens hem werd het lichaam in linnen zwachtels gewikkeld en 
vervolgens naar Nieuwerbrug gevoerd, evenals het lichaam van Schimmelpenning. Daar werden 
beiden voorlopig begraven. Op 17 januari 1673 werd het lichaam van Frederik van Nassau-
Zuijlestein bijgezet in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage. Later werd het „statig ter aarde besteld" in de 
Nederlandse Hervormde kerk te Leersum11 om daarna volkomen in vergetelheid te raken. In en om 
de kerk herinnert niets aan zijn graf. Daardoor konden er onjuiste verhalen naar voren komen: hij zou 
nog te Nieuwerbrug begraven liggen, terwijl andere spraken over Zwammerdam en weer anderen 
over Breda. Rond 1870 openden de kerkvoogden van de kerk te Leersum de grafkelder en vonden 
„twee looden kisten, waarin twee geraamten, man en vrouw, de schedel van den man was blijkbaar 
door een kogel doorboord."12 Dus doodgeschoten na de strijd? 

Het blijft merkwaardig dat geen steen of wapenbord in de kerk aanwezig is. Wellicht is bij een 
restauratie of in 1795 een eventueel wapenbord verdwenen. 
Na de dood van hun bevelhebber trachtten vele overlevenden nog te ontsnappen over de tonbrug. 
Verschillende van hen werden op de tonbrug alsnog neergeschoten of verdronken in de Oude Rijn. 
De overigen kwamen in handen van de vijand. 
Voor Luxemburg kwam de inname van de schans bij de Kruipin net op tijd. De bezetting in de stad 
had namelijk al, naar gezegd wordt, aan overgave aan de Prins gedacht. Ook kregen de Fransen te 
maken met een dreigend tekort aan munitie. Door de slechte communicatie tussen de Staatse troepen 
onderling, alsmede wellicht te weinig ervaring en een onderschatting van de genialiteit van 
Luxemburg, waren de fouten bij de Staatse troepen groter dan die bij de Fransen. De onverwachte 
aanval van Luxemburg uit het noorden heeft de doorslag gegeven. Dankzij fouten van de Fransen 
daarentegen konden de Staatse troepen de meeste van de honderden gevangenen uit de schans weer 
bevrijden en het vaandel in bezit krijgen. Een andere communicatie-fout was er de oorzaak van dat 
vervolgens de troepen van Willem III en de graaf van Hoorn ongehinderd konden terugtrekken, een 
gedeeltelijk verbrand Woerden achter zich latend... 
Noten: 

1. W.M.C. Regt, Het geslacht van Nassau-Zuylestein (z.pl., 1908). 
2. Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, dl. I (Leiden, 1911), p. 1358. 
3. Tegenwoordige Staat van Utrecht, dl. XI (Utrecht, 1772), p. 304-305. 

In de winter van 1944-1945 was er doorgegeven, dat het hoofdkwartier van de SS er in gevestigd was. 
Daarom werd het door de Engelsen gebombardeerd en verbrandde het kasteel. 

4. Zie noot 1. 
5. Zie noot 1. 
6. Zie noot 2. 
7. E.B.T.F. Wittert van Hoogland, De afstammelingen van Prins Frederik Hendrik van Oranje's erkenden 

zoon Frederik van Nassau, Ie heer van Zuylenstein, ('s-Gravenhage, 1909), p. 11. 
8. Bernardus Costerus, Historisch Verhael over den Jaare 1672 en 1673, 3e dr. (Leiden, 1737), p. 275-282. 
9. Zie noot 8. 

10. Zie noot 8. 
11. J.A. Versteegh, Leersum in de loop der tijden (Veenendaal, 1964), p. 55. 
12. Aldus B.H. in de Amerongsche Courant d.d. 17 augustus 1882. 
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