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H E T G E V E C H T BIJ W O E R D E N

OP DEN 12d°" OCTOBER 1672.

Nederland in 1672 en 1673. Krijgskundige beschouwingen, door W. .1. KNOOP,

kapitein der Infanterie aan de K. M. Akademiv (1).

Indien hel waar is, wat wij boven allen

twijfel verheven achten, dat de kennis der
hulpmiddelen, die onze Vadcrlandsche bo-
dem tol ccne krachtige verdediging zoo
i'uimschools aaubicdl, in de laatste jaren
lieer verspreid, meer algemeen is gewor-
den , dan is het even waar dat de kapitein
KNOOP een der militaire schrijvers is, die
daartoe het meeste hebben bijgedragen.-
Ontegenzeggelijk komt aan hem de eer loe
de Ncderlandsche krijgsgcschiedcnis voor
»et eerst opecncmililair-wetcnschappclijkc,

°p eene zuiver kritische wijze behandeld
te hebben; hij was het die den aansloot
8&f, die sedert zoovelen in beweging bragl
om vooral de gcbeurlcnisscn van hel merk-
^aardige jaar l G72 lot klaarheid Ie bren-
Scii, en hel was ook KNOOP bij wicn voor
het eerst hel denkbeeld rees, de aangc-
'e8enhedcn y.an ons krijgswezen in andere
dan in mililairc lijdschriflen Ie bespreken.

Uverig gaal hij opbel ingeslagen pad voort;
velen volgen reeds het voorbeeld door hem
gesteld, en wanneer van lieverlede de be-
hartiging onzer landsverdediging werkelijk
ccne nationale zaak zal zijn geworden,

(*) Tot ons groot genoegen vernemen wij , onder
"et afdrukken dezes, dat do kapitein KNOOP ein-
Wjk lot majoor is benoemd geworden.
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dan mag KNOOP er zich veilig voor een
goed gedeelte de eer van locsehrijvcn.

Onder de geschriften van den kapitein
KNOOP, die wij steeds met het meesle ge-
noegen lezen, behoorcn vooral die welke
over den oorlog van 1G72 handelen, cu
daarom was ons zijn «Nederland in 1G72
en 1673» cenc welkome verschijning. De
lezor van den MU.-Speel, verwachte hier
evenwel geen ovcrzigl van den inhoud van
dit werk; wij zouden slechts beknopt en.
llaauw kunnen wedergeven, wat door den
Schrijver zoo bocijcnd en zoo kernachtig
is gezegd; wij zullen ons vergenoegen met
de lezing van zijn werk niet alleen drin-
gend aan te bevelen, maar ook een ieder
die tol den krijgssland behoort uit Ie noodi-
geu, die lezing bij niel-militairen zooveel
doenlijk te bevorderen. Op die wijze zal
ook hi j , die noch kracht, noch roeping
gevoelt lot hel voeren der pen, naar ver-
mogen kunnen bijdragen tol bereiking van
hel doel, waarnaar de Schrijver zoo on-

vermoeid streeft.
Wanneer wij echter onzen bijval hechten

aan hetgeen door KNOOP over de gebeur-
tenissen van 1G72 en 1G75 gezegd wordt,
dan mag die bijval daarom niet onver-
deeld wezen. Er komen in dit en in andere
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werken van dien Schrijver o\cr hetzelfde
tijdvak, beschouwingen voor, waarmede
wij ons moeijclijk kunnen vcrccnigeu. Hel
zij verre dat wij ons zouden willen ver-
meten aan den roem van WILLEM II I te
knagen, want wanneer de verachtelijke
begeerte daartoe ook in ons gemoed kon
rijzen, dan zou bet verstand ons nog
zeggen dat onze nijd zich aan dien roem
de tanden stomp zou bijten. Wij schatten
WILLEM III hoog; ook in onze oogen is
hij een groot man , een groot veldheer
en ook wij zijn van gevoelen dat zijne
militaire verdiensten te schaars door land-
zalen en vreemden erkend zi jn; maar
bij het lezen der geschriften van kapitein
KNOOP over 1072, scheen het ons telkens
toe, dat hij hem -- in hoedanigheid van
legerhoofd — wel een weinig doel voor-
komen als de Grieken hun PALLAS, namelijk"
als geheel gewapend, geheel naar ligchaam
en naar geest (en strijde toegerust, uit hel
brein van den Oppergod te voorschijn ge-
treden , om de wereld door rnocd en oor-
logsbcleid te verbazen. WILLEM I I I moge
als mensch zijne zwakheden gehad en als
staatsman gefaald hebben, hij moge later
zelfs als veldheer nu en dan in misslagen
vervallen zijn, maar bij den aanvang zijner

loopbaan zien wij hem door kapitein KNOOP
als geheel onberispelijk in zijne krijgshan-
delingen afgebeeld. Die voorstelling nu
kunnen wij nimmer lot de onze maken,
want WILLEM 111 heeft ook in 1072 ge-
fe i ld , eu hel is nut t ig , ja noodig, dit aan
te tooncn. Het is noodig, want - - wij
zeggen hel kapitein KNOOP na —: «On-

derzoeken wij de groole daden van het
voorgeslacht niet ,» -- dat is beomdeelcn

wij die niet zonder vooringenomenheid —
«dan zullen wij al liglelijk er loegebragl
worden , om du daden Ie beschouwen als
onnavolgbaar, dal voorgeslacht als een
ideaal van grootheid en volksdeugd, het-
welk wij onmogelijk kunnen bereiken.»

En indien wij nu aan de onbetwistbare
waarheid, in deze regelen verval, het feit
toetsen wat ons bezighoudt, namelijk hel
verbloemen der feilen van WILLEM I I I in
1072, dan kornen wij lot de gevolgtrek-
king , dat men aan het volk van Neder-
land — op grond der gebeurtenissen van
dat j a a r— niet ligt hel noodigevciiroiiwen
zal geven op de sterkte, die zijnen ge-
boortegrond ter verdediging aanbiedt, zoo-
lang men aan dal volk wel het gebrek aan
voorzorg, mei de verkeerde maatregelen
en de llaauwhartigheid van den landzaat,
benevens de misslagen van den vijand on-
der hel oog brengt, maar boven dit alles
sleeds een onfeilbaar genie — WILLEM 111 —
laai zweven, om het eene krachtig te
belereu en van het andere zonder dralen

parlij te trekken. Wanneer aan den Neder-
lander — die zich niet geheel aan de
krijgssludie heeft gewijd — niet tevens
wordt onder hét oog gcbragl, dat zelfs
zijne Opperveldheereu kunnen mistaslen,
zonder dal daarom alles verlopen is, loopt
men gevaar dat hij nog altijd kleinmocdig
blijven en uitroepen zal: wal moet e r v a n
ons worden, indien de Hernel ons een
genie weigert om onze legers te besluren?

Dat WILLEM III werkelijk heeft misge-
tasl, hopen wij aan te loonen in hel voor-
gevallene bij Woerden, den 12Jl'" October
1072. Hel verhaal van dit gevechl is ons
bedunkens, én om het niet aanwijzen dei
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misslagen van WULDM H l , én om de ge-
volgen die de Schrijver, ons bedunkens ten
onrcgle, aan dien strijd toekent, het zwakke
gedeelte van den overigens voortreffelijke!)
arbeid van kapitein KNOOP. De Schr. zelf
schijnt dit eenigzins te gevoelen, want
hoezeer hij in den loop van het verhaal
(bladz. 118e. v.) steeds op stelligen toon
spreekt en zonder aarzelen zijn gevoelen
uit, zoo is die stellige toon toch min of
meer'geweken op bladz. 205, waar hij
in eene aanteekening op het gevecht van
Woerden terugkomt.

Wij zijn het geheel met den Schr.
eens wanneer hij daar zegt, dat er in die
oogenblikken voorWiLLEMÜI niets beters
te doen viel, en dat de onderneming,
uithoofde van de nabijheid der Holland-
sche linie, niet gevaarlijk was. Wij zijn
het ook met hem eens wanneer hij staande
houdt, dat de onderneming groot voor-
dcel kon geven, omdat er veel waar-

schijnlijkheid was dat men zich meester
Z<HI maken van Woerden; maar wij zijn
"iet van zijn gevoelen, wanneer hij be-
heert, dat een ander groot voordeel van
die aanvallende beweging daarin Ie zoe-
ken was, dal zij het middel aan de hand
8»f om den moed en het zelfvertrouwen
v*»n het Hollandsche leger te verhoogcn.
"fi onderneming op Woerden gaf dit mid-
del niet in ieder geval, niet quand même
a*>n de hand; om dit te doen, behoorde
2Ü te slagen, of althans niet te ontaarden
'n eene bloedige nederlaag, waarmede
hoegenaamd geen stoffelijk voordeel ver-
kregen werd. Wij zullen niet loochenen
"al de dapperheid, door de Hollanders bij
Woerden ten toon gespreid, eenen diepen

indruk heeft gemaakt op den vijand; want
dit wordt gestaafd door de, vele jaren latei-
geopenbaarde, briefwisseling tusschen den
Minister Louvois en de Fransche bevel-
hebbers, maar die indruk bleef voor den
Hollandschen soldaat verborgen, en kan
dus niet gestrekt hebben om zijnen moed

en zijn zelfvertrouwen te verhoogen. Hij
hem bestond er, na den teruglogt, geen

andere indruk dan die welken de uitslag
van het gevecht op hem kon gemaakt
hebben, en derhalve slechts de indruk
ccner ondergane nederlaag. En wij ver-
wonderen ons te meer dat kapitein KNOOP
kan staande houden, dat het gevecht van
12 Oclober 1672 den moed der Hollan-
ders zou verlevendigd hebben, wanneer
wij in zijn werk, reeds op de bladz. (126),
volgende op die welke het verhaal van den
strijd bij Woerden besluit, en daar waar
hij over 's Prinsen togl naar de Zuidelijke
Nederlanden spreekt, lezen: «ccne over-
winning is niet daarom beslissend, omdat
men er 's vijands leger met zooveel duizend
man door verzwakt, maar omdat men er

den vijand geheel door ontmoedigd en mei
schrik vervult.»

Er beslaat dan ook voorwaar reden om
te geloavcn, dat de Hollanders na den
12"*' October 1672, zoo niet met schrik
vervuld, dan toch zeer ontmoedigd waren;
want wij herhalen het, de strijd had
geene uitkomsten opgeleverd, dan eene
bloedige nederlaag en had aan den sol-
daat niet eens de overtuiging geschonken,
dat zijn jeugdige veldheer gedaan had
wat hij doen kon, om de overwinning
mogelijk te maken.

Wij zullen trachten deze laatste bewering

"2*
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te bcloogcn; wij /ullc» daartoe geen ander
relaas van hel gcvcchl geven dan dat van
k;i])itcin KNOOP zelf, doch wij zullen daarbij
ook spreken over de handelingen op één
punt, waarover die Schrijver een bijna
volstrekt stilzwijgen bewaart. Daar wij
ons echter uitsluitend met het voorgevallene
op den 12"cn Ocloher 1072 willen bezig-
houden , zoo zullen wij ook sleehls hetgeen
daarop betrekking bcel'l van kapitein KNOOP
letterlijk overnemen, en het overige meer
beknopt vermelden.

«Ecne afdecling, sterk twaalf a vijftien-
honderd man voetvolk, met ecniggeschut,
trekt, onder bevel v,an ZLYI.ESTEIN, van
Nicuwerbrug op, gaat Woerden voorbij,

en plaatst zich bij de Groevcnbrug, op
den weg naar Utrecht; ZUYLKSTEIN 's nachts
bij die brug gekomen, begint dadelijk zich
daar te verschansen. Eenc tweede afdec-
ling, bijna van gelijke sterkte, onder
HOOUNE, rukt op van Oudewaler, om
Woerden aan de oostzijde aan te val len;
acht kompagniën voetvolk, onder LIRF.IU;I:N ,
zijn te Montfoorl geplaatst, om, in geval
van tegenspoed, den terngtogt der afdec-
ling van HOOKNE op üudewater te ver-
zekeren. WILLEM Hl zelf geleidt vier re-
gimenten voetvolk, die, van de zijde van
Bodegravc oprukkende, Woerden aari de
westzijde zullen aanvallen. — Waarschijn-
lijk is het gcheele bedrag dier Hollandsche
krijgsmagt omstreeks zes a acht duizend

man geweest;»
«Woerden wordt dadelijk door de Hol-

landers met kracht aangevallen, geschut-

vnur op die stad en op haar kasteel ge-
opend, en een uitval afgeslagen door DE
i A MAIIK — vijandelijk bevelhebber binnen

Woerden — naar de zijde van Leiden on-
dernomen. » Maar LUXEMDOURG krijgt kennis
van den aanslag op Woerden en neemt
zijne maatregelen zoodanig dal hij, waar-
schijnlijk met ongeveer drieduizend man
voetvolk en ecnigc ruiterij, nog op den
avond van den 11''™ Orlober den door
ZUYLESTEIN bezetten post bereikt heeft. Hij
valt die post onmiddellijk aan, maar wordt
door de Hollanders dapper afgeslagen.

«Eene dijkstelling, zoo als die door
ZUYLESTEIN op den weg van Woerden naar
Utrecht bezet, kan gemakkelijk en in
weinig tijds ccnc zoodanige sterkte ver-
krijgen, dat zij dooreen frontaanval moei-
jelijk te vcrmccsteren is; maar juist daarom
moet men, vooral bij zulke stellingen, legen
omlrckkingcn waken; te meer, daar men
meestal slechts langs enkele wegen kan
teruggaan, en dus zulk cene om trekking

den gchcelen ondergang van de verdedi-
gende magt kan ie weeg brengen. Die
voorzorg nu was door ZUVLESTEIN niet ge-
nomen. Van Utrecht komende, en Har-

melen voorbij, geleidde een weg regis over
Houldijken naar Kamerijk, en van laatst-
genoemd dorp voerde een pad, over half
verdronken land, lot in den rug van de
door ZUYLESTEIN bezette stelling. Die weg
was door den Hollandschen bevelhebber
verwaarloosd, op de verzekering, hem
gegeven, dat het daarop slaande waler
dien loegang zoo goed als onbruikbaar

maakle; alleen was er een kleine posl
geplaalsl bij de 's Gravcnsloolcr-molen,
hel punt, waar de weg van Kamerijk, in
den rug van ZUYLESTEINS stelling, op den
dijk van \Voerden naar Utrecht uitkwam.»

LuxEMiwmtG naar wegen vernemende om
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de stelling ilcr Hollanders om te trekken,
vindt die gedeeltelijk door de hulp van
eeu zijner ondergeschikten, die vroeger
Ie Woerden bezetting had gehouden, eu
gedeeltelijk door inlichtingen op eene listige
wijze bij de landlieden verkregen. Hij laat
een klein gedeelte zijner magl, waaronder

de ruiterij, voor ZUYLESTEINS stelling, met
last, den vijand door fronlaanvallen bezig
te houden, en komt met zijne hool'dmagt,
vóór het dagaanbrcken eu bij maanlicht,
0|i den l^'bij den 'sGravenslooler-molen,
en last onmiddellijk den post der Hollan-
ders aan; «gelijktijdig wordt ZUYLESTEIN
ook in ironl aangevallen; en nu vangt een

strijd aan die vijf uren lang wordt voort-
gezet, eu aan weerszijden de grootste
dapperheid doet blijken. Aanvankelijk lij-
den de Frausche Iroepeu groole verliezen,
daar zij langzaam vooruitgaande over een
mocijelijken grond , onophoudelijk zijn
blootgesteld aan het geschut- eu geweer-
vuur der Hollanders; een bataillou van
NAVARUE'S regiment — de keur des Fran-
schcn legers — verliest niet minder dan
een en twintig officieren aan dooden en
gewonden; en, bij minder koenen aan-
voerder, zouden mogelijk de Fransehe
W'ijgsbenden de poging hebben opgegeven.
Maar LUXEMUOURG zelf, met den blanken
degen ju de vuist, aan het hoofd zijner

soldaten strijdende, spoort hen lot buiten-
gewone dapperheid aan; hunne onstuimige
aa»vallen zegevieren eindelijk over den
tegenstand der Hollanders; de Friesche
ruiter, die den post van ZUYLESTIUN aan
de zijde van Woerden afsluit, wordt door-
gebroken; en de llollandsehe afdeeling,
door de overmagl verpletterd, en zonder

middel om terug Ie ( rekken , gaat nu ge-
heel verloren. ZUYLESTEIN zelf— een basterd
van FKEDEIÏIK HENDUIK — bewijsl door zijne
dapperheid dal het bloed der NASSAU'S door
zijne aderen stroomt; hij valt mei achttien
wonden overdekt;»

«De weg naar Woerden is nu voor
LUXEMUOUIIG gebaand, maar nog belet de
dapperheid der Hollanders hem, dadelijk,

tol die slad door te dringen; een aanval,
op HOOUNE'S afdeeling gedaan, en onder-
steund door een uitval der bezetting, wordt
door dien Hollandscheii bevelhebber afge-
slagen. HOOIINE doel daarop de mariniers
van PALM tot den aanval vooruitgaan, te
laat om ZUYLESTEIN te redden, niet te laat
om hem te wreken; PALM en zijne dappere
xeesoldaten sloiien zich mei de sabel in
de vuisl op den vijand, werpen dien terug,
dringen door lol de plaats waar ZUYLESTEIN
geslreden heeft, bevrijden een aanlal ge-
vangen genomen Nederlanders, doen een
aanlal Franschen vallen, hernemen een
verloren vaandel en veroveren er een op
den vijand. De schrik slaat den Franschen
om het hart; zij wijken; en LUXEMBOURG ,

stampvoetende van drift en ongeduld,
slechts met een klein aantal oflicieren
stand houdende, en vruchteloos uitziende

naar de verwachte troepen van WE GENLIS,
vreest dat de zege in nederlaag zal vcr-
kceren. — Maar WILLEM I I I , overtuigd,
dat, na het verslaan van ZUYLESTEIN, het
onmogelijk is, den vijand langer den toe-
gang lol Woerden Ie belellen, ziel af van
de verdere belegering dier vesting en geeft
het bevel tol den Icruglogt, die in de
grootste orde en zonder eenig verlies \vordi
uiteevoerd.»
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Zóó luidl hel verhaal wat kapitein KNOOP
ons van het gevecht bij Woerden geeft,
en — voor zooveel het gebeurde met ZUYLE-
STEIN aangaat — vereenigen wij er ons vol-
komen mede. Wij zien er uil dat ZUYLESTEIN

niet voldoende tegen cene omtrekking ge-
waarborgd was; ook wij zullen dit een ver-
zuim noemen en de schuld er van geheel
opdien generaal laten rusten. Traden wij
echter als pleitbezorgers voor ZUYLESTEIN
op, dan zouden wij billijkerwijs kunnen
vragen of deze — die eerst den 10de", laat
in den avond, en welligt eerst in den vroe-
gen morgen van den l lde°, te Groevenbrug
was aangekomen — in den korten tijd die
hem beschikbaar bleef, niet reeds veel had

gedaan, door zijne stelling in het front
bijna onaanrandbaar te maken, en of hij
zich in den rug niet voldoende beschut
kon rekenen door het plaatsen van den
post aan den 's Gravenslooter-molen, dewijl
die post, werd hij aangevallen, altijd kon
worden bijgesprongen uit het kwartier van
den Prins van Oranje, wat daarvan naau-
weiijks twintig minuten gaans verwijderd

was. Wij zullen thans die vragen niet
doen, dewijl de laatste en gcwigtigste al-
leen dan bevestigend zou kunnen worden
beantwoord, wanneer men ya\sl dat het

onmogelijk was dat de Prins van Oranje
intusschen ernstig uit Woerden werd ver-
ontrust. Vermoedelijk had ZUYLESTEIN reden
dit inderdaad voor onmogelijk te houden (l),

(1) Volgens liet Bietaruch Verhaal, eni,. ,'ttn liet
voorgevallene in de jaren 1672 en 1673? in en om-
trent Je steden fan Woerden en Oudewater, door
Mr. B K B N A B D COSTEBUS, in den jure 1672 geweest
ujnde secretaris van Woerden, was nieu in het leger
der Nederlanders naauvvkeurig nmlerri|!t van <le

sterkte der be/.etling van Woerden; deze kun-een

maar zeker weten wij hel niet, en daarom
laten wij hem in de volle schuld van zijnen
misslag. Wat wij thans echter wél zeker

weten is, dat de Prins van Oranje, die
voor de Leidsche poort van Woerden stond,
gedurende den geheelen loop van den 1 ldc"
Oclober niets te vcrrigten had dan hel
afslaan van den uitval eener bende van 60
a 70 ruiters, welke niettemin baardoel, het
in brand steken der naastbijgelegen hui-
zen van de voorstad, volkomen bereikte,
en dat hij op den 12dc" werkelijk niet
aangevallen werd, maar even als op den
l n den van (je dakeu der huizen slechts

musketschoten liet wisselen met de Fran-
schen op de wallen; wij weten ook dat
van zijn kwartier naar de geen half' uw
gaans verwijderde Groevenbrug «eenc

bequame route was over den nieuwen en
den'sGravenslooterdijk (1),» en nu vragen
wij, waarom snelde hij ZUYLESTEIN niet te
hulp, gedurende den wanhopigen kamp
die deze vijf uren lang legen de Franschen
volhield? Was hem het gevaar onbekend
waarin ZUYLESTEIN verkeerde? Onmogelijk ;
want al had hij al de regelen der veilig-
heidsdienst, die toen even goed als nu
geldig waren, verzuimd, al had hij geene
gemeenschap onderhouden met zijne on-
derbevclhebbers, dan nog zou het geschut-
én musketvuur van ZUYLESTEIN hem op

paar duizend man bedragen hebben, maar daar-
onder bevonden zich 138 ruiters en veel piekeniers,
aan wel He laatsten eerst op den 11*"» October de
vuurwapenen werden ter hund gesteld , die kort te
voren aau de burgerij waren ontnomen. Zie het
aangehaalde werk, S"1" d r u k , blad/.. 272 e. v. Naar
dienzelfden schrijver bevonden zich te Woerden
slechts twee stukken geschut op de wallen.

(1) BEBNABD COBTEHUS, bladz. 285.



«w korlen afstand,hebben gewaarschuwd.
O indien de Prins van Oranje sleehls rnel
de licll'l zijner drie a vierduizend rnan
naar de Groevenbrug gesneld en L U X E M -
tiouuG in den rug gevallen ware, terwijl
deze hel ZUYLESTEIN deed, dan gewis had
er op dal punt , zondereen wonderwerk,
geen enkele Franschman aan den dood of
aan de gevangenschap kunnen ontkomen,

en voorwaar het zou niet LUXKMUOUIU; ge-
weest /ij u , door wie la l er de bloed loo-
neeleii te Zwammerdam en Bodegraven
waren aangerigt, indien deze nog mogelijk
waren gebleven, üoeh WILLEM lü'bleef
werkeloos en gedurende die onverklaarbare
Werkeloosheid werd de bloem zijner krijgs-
'Magi weggernaaid (1).

Wenden wij thans onze blikken naar

HOOHNE. Volgens het verhaal van kapitein
KNOOP, zouden wij geregtigd zijn ie ge-
loovcii dal ook deze zijn lijd in werkeloos-
heid , of op zijn hoogst met het doen be-
schieten der stad doorbragt, en dat hij

toen den weg naar de Groevenbrug
te vinden, toen hij door LUXEMBOUUG
opgczoehl geworden en hij diens ben-

den tot in hel gewezen kwartier van ZUY-

(1) Volgens DenNAnn COSTEHUS verhaalde men
ale'', dat werkelijk 5 a 600 mariniers, onderden
Heer VAN VAI.CKENBUHU , uit 's Prinsen wijk reeds
lot op een Imll' kwartier uurs afstand van ZUYLE-
"TEINS relranohement, op den 'sGraveuslooter dijk
waren gemarcheerd, met last den vijand te gaan
"invallen , maar dat zij teruggeroepen weiden op
'let onjuiste bij den Prins ontvangen berigl, dat
lllet alleen ZUÏLESTEIN, maar ook HOOKSE reeds
verslagen was. Moge het geruc/it f vau het /.enden
1111 terugroepen dier 5 a 600 man , ook waarheid
"J" geweest, dan bewijst liet nog slechts dat de Prins
'onder noodzakelijkheid veel Ie lang draalde met
«et /cndi-n van hulp aan /UÏI.ESTEIN , en dat hij
"Wijjaande HOOHNK zwr slecht was ingelicht.

LESTEIN (crugdrc'cf. Volgens andere lezingen
evenwel mogen wij aannemen, dat HOOUNK
door uitvallen uil de stad werd bezigge-
houden en dal hij wettigt ZUYLESTEIN niel

lijdig genoeg hcefl kunnen bijspringen.
Toen hij evenwel LUXEMHOUUG tot in ZUY-
LESÏEINS verschansingen had teruggedron-
gen ; loen de schrik den Frauschen om hel
hart sloeg; toen zij weken; loen LUXKM-
IJOUHG slampvoelende van drift en ongeduld,
slechts rnel een klein aantal oiïicieren stand-
houdende en vruehteloos uitziende naar de
verwachte Iroepeu van DE GENUS, vreesde
dal de zege in nederlaag zou verkeeren;
hoe kwam WILLEM III loen aan de nood-
lottige overtuiging — waan zouden wij
zeggen — dal hel na hel verslaan van
ZUYLESTEIN ondoenbaar was den vijand
laiu/er den toegang tot Woerden te be-

lelttin? Wisl hij dan volstrekt niet wat
er bij de onderdeden zijner magt omging,
en ontving hij dan niets dan onjuisle cu
verwarde beriglen, vau de zoo weinig
verwijderde kampplaatsen? Hij was im-
mers langs den kortslen weg slechts een
vierde, cu langs den versten en veiligsten
slechts een halfuur gaans van de Sncllen-

brug verwijderd, die niet verder dan lien
minuten gaans van de Groevenbrug ligt.

Bij gebrek aan volledige en juiste ge-
gevens , zullen wij ons oordeel opschorten ;
wij zullen liet bevel lot den aflogl, aan
IIooiiNE gezonden, verschoonbaar noemen,
maar verklaard, gcrcgtvaardigd heeft de
geschiedenis hel in onze oogen niel. Wij
kunnen ons zelfs niet onthouden van uil
Ie roepen: noodlotlige dwaling waarin de
Prins verkeerde, want had hij aan HOOUNI;
liever versterking gezonden, of hem al-
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thans nicl teruggeroepen , dan had hij met
de 5 a 7000 mau, die hem beschikbaar

moesten blijven, en gesterkt door de reeds
behaalde overwinning op het Fransche
legerhooi'd, zijne onderneming tegen de,
thans zeer zeker ontmoedigde eu met
schrik vervulde, bezetting der stad krach-

lig kunnen voortzetten, en waarschijnlijk
binnen weinige uren lol een goed einde
brengen. En was bet voortzetten der on-
derneming welligt door het naderen der
troepen, onder DE GENUS, onraadzaam
geworden, dan had hij allhans als over-
winnaar hel slagveld kunnen verlaten, en
zou — gelijk een andere Prins van Oranje
na hem in 1831 deed — terwijl hij met
zegevierende troepen voor de ijzeren wet
der noodzakelijkheid bukte en voor ovcr-

magl terugging, wel geeue stoffelijke voor-
dcelen behaald, maar zijn leger ecncn
rijken oogst van lauweren en een on-
loochenbaar, een duidelijk sprekend zelf-
vertrouwen bezorgd hebben. Slechls dan

zon men ecnig regl gdiad hebben te be-
weren, dat Woerden geweest was \oor
WILLKM I I I , wal Lodi was voor BONAPARTE
bij zijnen ccrslcn veldtogl in Italië; maar
thans, men vcrgeve het ons, zoeken wij

te vergeefs naar de overeenstemming. Het
is in on/e oogen geweldpleger! aan de
waarschijnlijkheid, ja aan de mogelijkheid

der d ingen, wanneer men slaande houdt
dat eene nederlaag, blijkbaar door mis-
slagen Ie weeg gcbragl, denzclfden zede-
lijken indruk zon gemaakt hebben als ecnc
schitterende overwinning, alleen dewijl er
in heide gevallen moedig werd gestreden,
en al werden er geenc stollclijke voordeden
verkregen. Woerden gat aan den Prins

vvelligl vertrouwen op zijne troepen, maai'
gewis ook spijl hel vertrouwen, wal die
troepen op hem konden stellen, geschokt
Ie hebben.

Wij weten het, eene nederlaag behoeft
niet altijd de treurige gevolgen van schrik
en ontmoediging ua zich te slepen, die
daaraan worden toegeschreven en ook
doorgaans er uit voorlvloeijen. De neder-

laag van een troep, die zich op den haar
aangewezen post tot den laatslen man laat
vernietigen, en zoodoende een belangrijk
gedeclle van 's vijauds strijdkrachten bezig-
houdt , terwijl de rest van het eigen leger
zijne alzoo verminderde tegenstanders met
voordeel bestrijdt, zal geen nadeeligen in-
druk te weeg brengen, liet overgeven
cencr dappere en tot hel uilerst verdedigde
vesting, wat insgelijks eene nederlaag kan
geheeten worden, zal — en Antwerpen
1852 moge het getuigen — evenmin dien
indruk veroorzaken. Dergelijke gebeurte-
nissen zullen veeleer den moed van een
leger lot geestdrift doen stijgen.

Maar bij Woerden in 1672 zien wij
niels van dat alles; wij zien hier slechts
ccue nederlaag waardoor niets verkregen
wordt en die, in weerwil van den moed
der troepen, door de misslagen der aan-

voerders werd veroorzaakt; en te zeggen
flat ecuc zoodanige nederlaag den indruk
kan gemaakt hebben, die anders slechts
door overwinningen wordt verkregen, is
eene bewering die door niels, zelfs geen

eens door de lalcrc houding der INcderland-
schc krijgsmugl wordt gewelligd. Wan-

neer men de gevechten nagaat die lot aan

het einde van hel jaar in Holland gele-
verd werden, dan heeft mei) maar schaars
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gelegenheid daarbij don moed, liet zelf-

vertrouwen der Nederlanders Ie prijzen,

maar ziet nog zeer dikwerf hoc lafhartig-

Iicid en pliglverzuim hunne rollen spelen.

WILLEM III moest toen nog menigmaal be-
wijzen en doen gevoelen, dat er inderdaad

gcene straffeloosheid te wachten was voor

hen, die zich niet, als braaf soldaat, van
hunne pligten kweten.

UU het bovenstaande blijkt derhalve dat
de nederlaag bij Woerden in 1672, naar

onze overtuiging, geenszins kau gestrekt
hebbeu tot verlevendiging van den moed

en tol verhooging van het zelfvertrouwen

bij het Hollandsche leger; er blijkt verder

uil dat Prins WILLEM III niet vreemd mag

genoemd worden aan-de schuld van het
geleden nadeel. — Maar bewijst dit iets

legen de latere grootheid van WILLEM 111?
Voorzeker neen, want WILLEM 111 heeft te

veel roem vergaderd, dan dat het noodig

zou wezen hem te loven daar, waar hij

°|> lof geen aanspraak kan maken. Hij
verdient zelfs te meer onze bewondering,
wanneer wij hem, trots den op nieuw
geleden tegenspoed, zoodanig zien vol-

harden in zijn vertrouwen op de heilige

zaak van hel Vaderland, op het leger wat
hij beveelt en op de krachten die hij in

zich gevoelt tol het bezweren van den

uood, dat hij, naauwlijks voor Woerden

teruggeslagen, zich reeds weder onledig

gaat houden met het beramen eener on-
derneming, zóó koen eu zóó grootsch,

dat de meeste veldheeren zijner eeuw er

nimmer aan gedacht zouden hebben iets

dergelijks te onderwinden, met gestaag

overwinnende eu in , den krijg geharde
legerscharcu. De logt naar Charleroi —

door kapitein KNOOP leregt eene Napoleon-

tische handeling genoemd — en waarlijk

mislukt door oorzaken, onafhankelijk van

's Prinsen beleid, wekt onzes inziens meer
verbazing, en verdient meer lof wanneer

wij aannemen dat hij uitgevoerd werd

met troepen, aan wie nog vertrouwen op
hunne krachten moest geschonken worden,

dan wanneer wij hel er voor houden, dat

de Prins hem verrigt heeft met benden,

die door reeds verworven laurieren in

geestdrift outvoukt waren.

GRENADIERS; JAGERS; TIRAILLEURS; SCHERPSCHUTTERS.
(INGEZONDEN) (1).

Welkom, van harte welkom, goede

vriendelijke maan! Zoo prijkt ge dan

("•) Do geëerde inzender houdu hel der Redficlu
l™ goede, dat yij zirh eenige bekortingen op de
MM*Ming zijner bijdrage, veiooiloofd heelt

weder, in al den glans uwer stille majes-

teit, aan den fonkelenden Hemel! Waarom
schonk de natuur mij de gave der dicht-

kunst niet; hoe zou ik uw lof bezingen!

Dan waartoe? Menig dichter toch lok-


