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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1923 die van de Niwersluijs hadden wel het meeste voordeel. ' Alle de gereformeerde officiers wierden uijt den Haag der-wars gezonden, met ordre om deze niwe post an de Niwersluijswel te bewaren, zoodat de Francen aan die kant niets kondeuijtregten, alsoo men daar gestadig goede waght tegens haarhield. Dit post vatten an Niwersluijs braght de Francen in eensodanige ontsteltenis, dat se selfs niet wisten, hoe sij soudenaanleggen, sijnde vol vrese of se niet wel het oog op Breuke-len mochte hebben, verschanste haar aldaar. De preventie vanHolland spiegelden haar an de veroverde preventien en warensoo lafhartig niet om haar soo sonder slag of stoot aan denvijnd over te geven en niettegenstaande den vijand in het be-gin des jaars 1673 om met haar overgroote maght Holland tesullen aantasten, soo wierd door des Heeren segen, dat gudevoornemen gestuijt, door het post vatten en starck bezetten

dergenerale posten, als de Niwersluijs, tot Muijden, Weesup, Uijter-meersluijs, Hinderdam, Cronenburg, Oudewater, Niepoort,Schoonhoven, Gorcum, Leuvesteijn, Willis, Uijthoorn, Weerseoverlaat, NiAverbrugge en Woercum; van de Zuijderzee af totover de revier de Waal, welke alle seer duftig bezet wierden,maar wel in sonderhijt de post aan de Niwersluijs, we'Ike sluijsrondom omgraven wierd (als we ten dien tijde gesien hebben)en een retrencement over de Vechtbrugge opgeworpen wierd;de wegen van wedersijde de Vecht tot halfswegen Breukelendaar de brantwaght van het Hollands volk was, waren metverchijde traverssen, afgravingen, wolfskuijlen, voetangels, put-ten, ruijters, etc. en andere middelen tot afbreuk en weerhou-ding der vijanden seer wel besorght en daar en boven nochmet een seer censidefable batterij in forme van een redout, diemet een volkomen contrescharp was omringt, tot meerdereverdediging was versterckt. Aan een sijde deser soo welbeschanste

wegen sag men nietdan wateren, aan de andere sijde had men niet als een moer-rassig land dat dese post, ten aansien van naturelijke situatieen kunstige versterckingen volkomen onwinbaar was, en ge-heel Holland ontoegankelijk wierd gemaakt, mits het met eenbehorelijk garnisoen getrouwelijk beset blijvende, tot welkersonderhout berijds den 17 May aldaar vrij leger wierd verklaart,en onder behorelijke paspoorten aan een ider toegestaan allerlij





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1923 11 uijt vrese of de Francen het onderleggende land mochte droogmaken, hadden doen afbranden. De inwoonders van Nichtvecht van het voornemen der Fran-cen tirannen verwittigt sijnde, namen met alle hun tilbare goe-deren de vlught voor sooveel sij konden na Weesp, ondertussenvielen de Francen als woedende beesten in de huijsen en van-daar tot onder het schut van den Hinderdam genadert, stakendaar eenige huijsmanswoningen in de brant. Hierop deed de kapitijn Domselaar dien 't fort commandeer-de aanstons met kanon eenige 't sijnschoten tot waarschouwin-nge aan die van Muijden en Weesp en den Utermeersche Schans,waardoor alles in de om.leggende garnizoenen in allarm ge-raakte; de voornoemde commandant, als naast daaraan gele-Icgen, commandeerde op 't beright, dat den vijand niet sterker,sond ontrent een gelijke partij uijt, de welke den vijand veelte sterck vindende, socht het op de

bequaamste wijs te ontkoo-men, dan vonden haar eer sij 't dochten van allen beset. Soopoogden sij door te breken, maar wirden soo gehavent dat ver-schijden van hem nevens eenige vijanden op de plaats blevenliggen, en daar bleven wel 60 man gevangen, de overige sijn hetter nawernoot noch ontkomen, toen begon de tirannij los gebro-ken en sijnde den toorn te vieren, alles moest toen voort, huijsvoor huijs werd in de brant gestoken, de kerk wierd niet ont-zien, maar onderging hetselfde lodt. Het bleef noch bij het dorp niet, waar dese brantstichters gon-gen wel een half uur in 't ronde alles verwoestend sonder eenigeverschoning, niets bleef er over als de grond. Dus was het ge-welt en 't leven der Francen in de Hollandse dorpen overalwreed en schrikkelijk. De gevangens wierden naar Utrecht gebraght en met hun rijkeroof aldaar dan als in triump omgevoert om al daar haar rent-meester, de opperste moordbrander, de hartog van Luxenmurgrekenschap van hun goddeloos

bedrijf te geven. Onderwijle hadden se de gevangenen langs de weg van Nich-tevecht tot aan Utrecht toe, met allerleij barbaarse wreedheijtseer ellendig geplaagt. Sommige ten deele, andere geheel naaktuijtgschut, dus moesten ze nu met bloot voeten, langs den wegdie met ijs en hagel besaaijt lagh na Utrecht gaan. En hadden se noch mogen gaan, maar sij wierden met slagenen stoten voortgedreven, veel slimmer gehandelt als men de



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1923 12 beesten doet. Dese gevangenen versteijfden van kouw en on-gemack langs de wegh die wel ses uuren lang is. Het bloetdroop deze ellendigen langs het lijf bij de beenen af. Te Utrecht op deze manieren gebragt sijnde soo verschrik-ten de inwoonders aldaar van dit deerlijk schouspel te sien,welke uijt mededogen van dese elledige gevangens alles toe-bragten, wat se konden om deze onnosele en naakte menschente decken, LOENEN. Nadat nu den vijand Kronenburg') hadde ingenomen, soovielen se op het dorp Loenen aan, daar sij deze en den volgen-den dagh seer jammerlijk en tirannig huijs hielden, rooven,branden en plunderende was daar geen gebrek, plegende aanden genen, die haar wreede handen niet hastig konde ontko-men met alle wreedhijt die sij konden bedenken out noch jong,noch geen sexe verschonende, maar sij lieten overal bloedigehanden staan. Nadat den vijand schandelijk geleeft hadde met de bezettingvan

Kronenburg, soo borsten se uijt met alle gewelt, soo leefdense met de omheen gelegen huijsluijden seer tirannig. RUWIEL. Is een oude ridderhofstad gelegen aan de Vecht, onder hetgedistrueerde huijs ter Aa en is leenroerig aan het Sticht vanUtrecht. In den jaare 1672 is dit huijs, als onder het Sticht sijnde, al-mede in de handen der Francen gevallen, bedrijvende daaromheen grote wreedheden en als sij in den jaare 1673 moestenvertrecken schijden ze met stank, want den 21 Julij staken sedit huijs in de brant, en verwoesten het soodanig gelijk het hier-nevens wierd vertoont, soodat daar tegenwoordig niet andersvan te sien is als verwoeste puijnhopen, koelden hier baarmoetwil, dat ze doen konden sonder tegenstant, want te Ameijdehadden ze lustig Mop gehad. O Over 't slot Kronenburg gaf ik elders bijzonderheden, de ge-beurtenissen op dit kasteel in 1672 gaf ik daarin als slot, zoodatik ze hier niet kan mededeelen, evenals van 't Kasteel Guntersteyn.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1923 17 maar om haar leven en eijge goederen te beschermen, wierdendezulke aanstons maar onder de voet geschoten of seer ellen-dig geslagen, dat het ermarmelijk was om te aanschouwen, in-dier voegen dat de meeste ingesetenen om hun leven te sal-veren en dat in een wat sagter elend te verslijten, alles verlietenen vlugten van daar. Naschrift. De schrijver heeft een begin gemaakt met 't kasteelZuylen, doch Is daar niet mede voortgegaan, er staat alleeniets omtrent de ligging, wat geen zin heeft hier te verm&lden.
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