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Chaque fois qu'un travaüleur publie ou commente des documents inédits, i l nous apprend a mieux déchiffrer 1'énigme des caractères, a mieux
pénétrer le sens des événements.
Ce travail modeste, mais continu, cette recherche persévérante de la
vérité dans le détail sera un des meilleurs titres de notre temps a 1'attention et a 1'estime de la postérité.
A. MÉZIÈRES.

I. LUITENANT-GENERAAL BARON VAN AYLVA

6 April 1672 verklaarde Frankrijk den oorlog aan onze Republiek; Engeland was het daarin 27 Maart voorafgegaan; Keulen
en Munster sloten zich 28 Mei aan bij hunne bondgenooten. Een
tijdgenoot schreef: „Voorwaar een eeuwighduurende eer voor ons
Vader landt (al had het doenmaals ook volkomen verdelght geworden), dat het zo ontzaggelijk was, dat niet minder als vier vyanden
teffens 't zelve dorsten aanvallen" ). Doel van het verbond was
„d'abattre 1'orgueil et la conduite insupportables que les Etats des
Provinces-Unies tiennent envers tous les potentats et princes de
la chrétienté, et surtout envers leurs voisins" *). De wijze, waarop
onze Republiek met Johan de Witt aan het roer van staat door
het drievoudig verbond en den daaropgevolgden vrede van Aken
(2 Mei 1668) paal en perk had gesteld aan den voortgang van de
Fransche wapenen in de Spaansche (Zuidelijke) Nederlanden en
aan Lodewijk de XIV's imperialistische politiek, vormde de naaste aanleiding tot den oorlog. Frankrijk's machtige Koning zwoer
wraak; de jaren 1668/72 werden gewijd aan een omsingelings- en
wurgingspolitiek, welke aan die van de jaren vóór den grooten
oorlog 1914/8 doet denken *). Engeland viel ons aan uit het W.,
Keulen en Munster uit het O., Frankrijk, de ziel der coalitie en
onze machtigste vijand, uit het Z., doch koos zijn operatielij n
aanvankelijk hoofdzakelijk via onze O. grens, zoowel om aldus
de Spaansche Nederlanden en ons sterk Zuiderfrontier van Maas,
Waal en Lek met de in Brabant gelegen vestingen te mijden als
om zich te kunnen baseeren op de meer nabijzijnde gebieden van
1

') Markus Doornik in de Opdracht voorin „Het ontroerde Nederlandt" door T. van
Domselaer.
*) Verdrag dd. 2 Jan. 1672 van Lodewijk XIV met Munster en Keulen. Zie P. de
Ségur, Le maréchal de Luxembourg et le Prince d'Orange, p. 21.
) De Ségur, p. 15: „Le mouvement patiemment préparé contre la puissance hollandaise".
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den Bisschop van Munster en den Keurvorst van Keulen, tevens
Bisschop van Luik, met wier strijdkrachten men dan op eenvoudige wijze kon samenwerken ). Aldus opmarcheerende, trok
men den Rijn over op bevriend gebied en ontmoette men op zijn
weg alleen den Gelderschen I Jssel; blijkbaar was onze vijand zich
de groote natuurlijke kracht van het O. front der Vesting Holland
niet voldoende bewust.
Uit de briefwisseling tusschen de gebroeders Van der Goes
blijkt overtuigend, dat men hier reeds in de laatste maanden van
1671 een oorlog met Frankrijk voor zeker hield *). De verwaarloozing van ons krijgswezen te land en de zorgeloosheid, welke
zelfs nog tot in den zomer van 1672 te dien aanzien bleven heerschen, zijn algemeen bekend. Na erop gewezen te hebben, dat de
Nederlanders vroegtijdig waren gewaarschuwd nopens den dreigenden Franschen aanval, zegt De Ségur: „On comprend moins
encore rincroyable inertie qui, jusqu'a la veille de la guerre,
laisse leurs armements incomplets, leurs magasins a moitié vides,
leurs frontières dégarnies, leur plan de défense incertain" *).
Geschiedschrijvers dier dagen, zooals Van Domselaer, Van den
Bosch, Valckenier, e.a. hebben, mede aan de hand van mededeelingen van ooggetuigen, de gebeurtenissen van de jaren 1672/3
binnen het gebied van onze Republiek te boek gesteld. Later hebben de heeren Van Sypesteyn en De Bordes, na het bestudeeren
van verscheidene archieven, een duidelijk algemeen beeld gegeven
van hetgeen er, vooral in IÓJ2 en in Holland, op krijgskundig gebied is voorbereid en voorgevallen. Dat beeld is door latere publicatiën aangevuld en verveelzijdigd. Nopens Groningen bezit
men, voor wat i6j2 betreft, de belangrijke studie van Dr. J . S.
Theissen. Het minst bekend is de geschiedenis van het daarmede
nauw verwante Friesland. Wel wijdt W. Eekhoff in zijn „Geschiedenis van Friesland" (1851) menige bladzijde aan de zoo belangrijke jaren 1672 en 1673, doch hij behandelt meer het staatkundige dan het militaire gebeuren uit die jaren. Toch staan deze
1

*) Voor beider gebieden zie men kaart I van: Voor Vrijheid en Vaderland. Stad en
Lande in 1672, door Dr. J. S. Theissen.
») Historisch Genootschap, Werken, 3e serie, no. 11, bi*. 290/1,299,341 en 353. Zie
ook Notulen der Staten van Holland door Hop en Vivien (bewerkt door Dr. Japikse),
blz.3—i, 12 en 14.
') De Ségur, p. 3.
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voornl. in het teeken der krijgsbedrijven. Dit geldt zelfs de Noordelijke Provinciën, al vormden deze in 1672/3 een, zij het dan ook
zeer belangrijk, «erewoperatietooneel, waar zij, evenals Zeeland
aan de andere zijde, de vleugelaanleuning vormden voor Holland,
kern en ziel van onzen weerstand.
De verdediging van Friesland in 1672/3 met hoofdzakelijk nationale en locale middelen — de kracht van het polderland, onderwaterzettingen en een volkswapening — had reeds sedert jaren in hooge mate mijn belangstelling gaande gemaakt; een studie dienaangaande voor deze Bijdragen was nagenoeg gereed,
toen de nieuw opgetreden Directeur van het Koninklijk Huisarchief mijn aandacht vestigde op een zich daar bevindende „Belangrijke briefwisseling van Prins Willem III en Maurits van
Nassau betreffende den oorlog van 1672 en volgende jaren",
bestaande uit: 1 °. Brieven van en aan Vorst Johan Maurits als
Veldmaarschalk, bevelhebber aan den IJssel, te Muiden en in
Friesland*); 2°. idem met Generaal van Aylva; 3°. met Generaal
van Stirum; 4°. met Commissaris-Generaal Markies de Monpouillan; 5°. idem met den bevelhebber van Blokzijl; 6°. stukken
betreffende de herovering van Coevorden 1672/3; 10°. idem met
de bevelhebbers van Slijkenburg *), enz. Een groot gedeelte van
dit zeer belangrijk archiefnummer wordt gevormd door de meerendeels bewaard gebleven briefwisseling van Johan Maurits uit
den tijd, dat hij het bevel heeft gevoerd in de Noordehjke Provinciën (Mei tot ± 20 Nov. 1673). De met den Prins gewisselde
brieven zijn voor een klein gedeelte gebruikt door Groen van
Prinsterer ten bate van zijne Archives de la Maison d'Orange. Hij
getuigde daaromtrent in zijn voorrede op Deel V van de tweede
Serie terecht: „La correspondance militaire de Guillaume III et du
Prince Jean Maurice de Nassau-Siegen est écrite durant une des
crises des plus redoutables que la République ait eu a traverser
Elle ne contient absolument rien qui ait trait a la politique. Toutefois il est très-intéressant de lire ces lettres, échangées, au milieu
de tels périls, par deux illustres personnages, chargés de la défense
du pays; 1'un a 1'entrée et 1'autre presque au tenne de sa carrière"*).
l

) M. S. Catalogus van het Koninklijk Huis-Archief. Tijdperk no. 16. Willem III,
Prins van Oranje, no. 2630—1 I tot V.
*) Idem, id. no. 2630—2 t./m. 4 enz.
') Blz. XXXVIII.
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Voor zoover door mij kon worden nagegaan is in de laatste
twee eeuwen overigens nimmer geput uit deze zeer belangrijke
briefwisseling, welke een volledig inzicht schenkt in de verdediging van Friesland c a . over 1673. Daar Hare Majesteit de
Koningin mij vergunde om, ten bate van geschiedkundige artikelen, gebruikte maken van den inhoud van bedoeld archief nummer,
kon mijn studie, wat het jaar 1673 betreft, belangrijk aan volledigheid winnen, vooral wat het verloop van de krijgsgebeurtenissen betreft.
Doch ook uit algemeen geschiedkundig oogpunt is de geschiedenis van Friesland uit de jaren 1672/3 van belang. Men slaat hier
een blik in een wereldje op zich zelf in dagen van strijd. Zoowel de
staatkundige verhoudingen als die, welke in het krijgswezen en de
leiding van de krijgshandelingen bestonden, zijn belangwekkend,
meermalen merkwaardig. Kort gezegd treden hier alle zwakke zijden van het toenmalige staatsbestel van de Repubüek der Zeven
Vereenigde Provinciën duidelijk aan het licht ).
1

Evenals in Holland was men zich ook in Friesland vroegtij dig van
het dreigend gevaar bewust. 2 Maart 1672 schreven de Staten aan
hunne gecommitteerden ter Generaliteit omtrent „het gevaer van
eerlange besprongen ende overrompelt te worden, dat, Godt verhoede, ons meer en meer dreigt ende voor de deur staet". 30 Maart
was dien Staten bericht, „dat de Bisschop van Munster in optogt
is ende sware oorlogspreparatiën tegens ons staen uit te barsten".
Toch werd ook hier meer overlegd en voorbereid dan gedaan. Dienzelfden dag besloten de Staten van Friesland — „in ervaringe gecomen synde, dat verscheidene van 's Lands compagniën, niettegen») Wie de geschiedenis van Friesland uit deze jaren bestudeert of beschrijft, ondervindt alle bezwaren van het verschil in tijdrekening, daar in Holland de N.St. gold,
in de Noordelijke Provinciën echter nog de O.St. In boeken en archiefstukken werd
als regel de stijl niet vermeld. Goede schrijvers sprongen daarmede soms wonderlijk
om. Van den Bosch, II, foHo 160, vermeldt, dat de insluiting van Deventer 16 Jum
1672 aanving: é é n folio verder heet het 5 a 6 Juni, en daarna wordt alles in O. St.
voortgezet.
. ,
In deze studie zijn de data van alle resolutiën ongewijzigd gebleven; overigens is de
geschiedenis van Friesland en Groningen tot 1 Mei 1673 in O.St. geschreven, tenzij het
omgekeerde uitdrukkelijk is vermeld. Waar zulks aanleiding kon geven tot misverstand, zijn beide Stn. genoemd. Aangezien de verdediging na laatstgenoemden datum
meest in handen kwam van Hollandsche bevelhebbers en deze zich, ook m het Noorden, als regel van den N . S t bleven bedienen, gaat alles dan voort in dezen stijl, tenzij
de datum in beide Stn. is aangegeven.
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staende alle de goede ordres en precautiën, op 't stuck van completeren gestelt, vry defectueus bevonden worden" — hunne
monstercommissarissen aan te schrijven „scherp en behoorlick
regard te houden op alle frauden en defecten" inzake de sterkte,
ook de monsterrollen behoorlijk af te sluiten. Tevens stemden de
Staten van Friesland toe in het voorstel van de Staten-Generaal
van 30 Maart, om 10.000 waardgelders in dienst te nemen „op de
voet, in de vorige oorlogen met Spagniën gepractiseert", waarin
de Provincie haar aandeel (quote) wilde dragen ), doch zij voegden er aan toe te vertrouwen, „dat Haer Ho.Mo. intentie daeromme niet sal sijn ons aen soo een ongeëxperimenteerden hoop ende
handvol volcx voor eerst over te laten, sonder dat deselve van
een behoorlicke secours van militie worde gesecundeert ende gestijft" ! Daarom verzochten de Staten, dat hun „vliegend legertje"
van eigen troepen, bijMeppelbijeengetrokken(verg.blz.7tot 10),
door een aantal ruiters en voetknechten mocht worden versterkt.
Deze versterking in twijfel trekkende dan wel voor een reserve
willende zorgen ter verdediging van het eigen gewest, gelastten
de Staten hun gedeputeerden mede op 30 Maart „prompte ordre
te stellen, dat by provisie uit het derde huisgesin ), soo ter platten lande als in de steden, een weerbaer man op de wapenen mach
worden gebracht ende nae behoren geëxerceert om te synder tijt
gebruickt te worden sulx ende daer 's Lands [= der Provincie]
dienst hetselve sal comen te vereischen".
Tengevolge van de groote zelfstandigheid der gewesten betaalde elke Provincie een deel der troepen van den Staat (de z.g. gerepartieerde troepen), welke zij maar al te veel als een eigen
krijgsmacht beschouwde; ook had elke Provincie, soms in samenwerking met naastgelegene, een of meer eigen linies van de1

2

») Reeds sedert 1583 werden in onze Republiek troepen in „waardgeld" genomen,
eerst door de Provinciën, later ook door de steden. Wanneer voor aanval of verdediging een veldleger moest worden gevormd, werd de kleine, aanwezige kern versterkt
met troepen uit de garnizoenen; deze werden dan doorgaans, naarmate het meer of
minder bedreigde grensvestingen waren, meer of min versterkt door c o m p a g n i e ë n
schutters, ook uit het hart des lands. Daar het uittrekken van deze meestal gegoede,
in stadsbestuur, handel en nijverheid werkzame burgers storend en drukkend werkte, kwam men er weldra toe om in de steden compagnieën waardgelders op te richten,
een soort stadssoldaten, die zoo noodig en doorgaans in de eerste plaats uitrukten om
de meer bedreigde frontieren te bezetten. Zie o.a. Ten Raa en De Bas, HetStaatsche
leger, I, blz. 275/80; II, blz. 290 e.v.
*) Later werd de derde man opgeëischt; zie hierna blz. 39 en 58/9.
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fensie ) . Zoo begon de eerste linie van het Noorden, welke de 3
Noordelijke Provinciën dekte, aan de Zuiderzee bij de Stelling van
den beneden-I Jssel, welke het Kampereiland en polder Mastenbroek omvatte, en van K a m p e n liep langs den IJssel tot de K o terschans (nabij het Katerveer), vervolgens langs een reeds i n
1598 aangelegde gemeenschapslinie, waarin enkele schansen, op
Zwolle *) en van daar langs het Zwarte water over Hasselt tot
Zwartsluis, waarbij De Schans. Vervolgens ging de linie over het
van nature uiterst sterke acces Rouveen-Staphorst, waaraan
de zeer groote „Bisschopsschans", over de Ommerschans, „eene
plaetse van merckelycke consideratie"*), naar de sterke, hoogst
belangrijke vesting Coevorden *) en van bier i n Noordelijke richting wederom door uitgestrekte, nagenoeg onbegaanbare venen
en moerassen over de Bourtangerschans naar den Dollart. Eerst
i n de nabijheid van deze werd het terrein beter begaanbaar, zoodat hier de Oude of Belhngwolderschans, de Boonerschans en de
Nieuwe of Langakkerschans lagen, bij welke laatste destijds' de
Dollart aansloot ).
Werd de hier geschetste, zeer uitgestrekte linie doorbroken, dan
vielen het terrein aan den beneden-I Jssel, alsmede geheel Drenthe
den vijand weldra ten offer, zoo ook de hoogere gronden van Friesland en Groningen. D a n kon alleen het polderland van beide Provinciën behouden blijven door de aaneengeschakelde oude
Friesch-Groningsche Linie, welke, door het forceeren van de voorste lijn, i n 1672/3 de hoofdweerstandslijn i n het Noorden gevormd
en toen een zeer belangrijke r o l gespeeld heeft. E r waren ten
slotte nog maatregelen getroffen om, voor het geval deze eveneens
nog lange linie i n haar zwakke centrum werd doorbroken (wat
inderdaad i n J u l i 1672 heeft plaats gevonden), het Friesche en het
5

*) Zie Aanteekening I aan het slot van deze studie.
*) Voor de bijzonderheden van de linie tusschen Zwolle en den I Jssel zie men Zwolle
door F . A . Hoefer in Oudheidkundige Bond, 6e jaargang, afl. 2, blz. 39.
) Ten Raa en De Bas, V, blz. 296.
*) Zie vooral hierna, blz. 35.
) J . P. Koster, De Provincie Groningen en hare defensie in de laatste twee eeuwen
(1874), geeft op blz. 70/1 een beschrijving van deze linie en zegt, dat zij reeds in 1596,
kort na den overgang van Groningen tot de Unie, in beginsel door Graaf Willem
Lodewijk getraceerd was. Deze noemde de vereenigde 3 Noordelijke Provinciën „den
Vrieschen tuyn". Het werk bevat belangrijke gegevens betreffende de jaren 1672 en
1673. Zie voor den toenmaligen Dollart kaart I bij Koster en voor bedoelde linie ook:
Dr. Theissen, blz. 39 tot 45 (met kaart); alsmede de kaart Transiselania bij Blaeu.
3
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Groningsche polderland elk op zich zelf door een Provinciale reduitlinie te verdedigen ). Als laatste reduits in de Provincie golden de versterkte steden. Zij lagen alle in het polderland en achter de speciale Friesche Linie zóó veilig, dat men er nagenoeg geen
aandacht aan schonk en ze dan ook voor geval van nood nagenoeg geen waarde toeschreef, zooals hierna, vooral ten aanzien
van 1673, zal blijken. Bij Statenresolutie van 25 Mei 1672 ontving Leeuwarden / 24.000.— voor zijn versterking, Harlingen
/ 15.000.—, Dokkum en Stavoren elk / 8.000—, waarbij het bleef.
In het algemeen konden voor de steden troepen noch oorlogsbehoeften worden afgestaan. Te Leeuwarden hield men, met het oog
op de aanwezigheid van het Hof en het Landsbestuur, steeds
tot het uiterste eenig geregeld krijgsvolk, om er ingeval van nood
de orde te handhaven.
1

Aanvankelijk was de bedoeling, om, zoolang de vijand niet tevens uit Oost-Friesland zou oprukken, de drie Noordelijke Provinciën te dekken door de voorste verdechgingslijn te houden, hoe
uitgestrekt zij ook was. Daartoe werd een „vliegend leger", bestaande uit drie infanterie- en drie cavalerieregimenten, hoofdzakelijk Friesche en Groningsche troepen, tezamen getrokken in
en bij „het vleck" Meppel, een sleutelpunt voor den toegang tot
Friesland en kort achter de moerassen van Rouveen en Staphorst gelegen *). Begin Februari werd de Raad van State gemachtigd de „Roovenen" te doen voorzien •). In dezelfde maand ontving
de Drost van Drenthe opdracht, „dat hy de passages in Drenthe
met goede en suffisante slaghboomen sal hebben te doen voorzien
om in tyde van nooth geslooten ende de voorschreve passages beseth te kunnen werden". De aangewezen bevelhebbers, GeneraalMajoor Hans Willem Baron van Aylva ) (tevens Luitenant-Admiraal van Friesland) ) en Kolonel Ernst Willem van Haren voor de
ruiterij, waren met hunne hoofdofficieren nog niet allen bij het
leger aangekomen, toen de Staten-Generaal bij resolutie van 14
4

5

!) Zie blz. 50 tot 54.
•) Zie ook Notulen Staten van Holland door Hop en Vivien,*lz. 51 en 58.
') Zie ook Notulen Staten van Holland door Hop en Vivien, blz. 23.
*) Hij werd 12 April 1672 door de Staten-Generaal bevorderd tot Luitenant-Generaal.
') Weldra werd, wegens onvereenigbaarheid van beide ambten in oorlogstijd, ViceAdmiraal Enno Doedes tot dit laatste ambt benoemd.
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Maart 1672 op het voorgeven van Drenthe—n.1. dat bedoeld veldlegertje i n dat seizoen niet k o n leven en de ingezetenen van het
Landschap volkomen zou ruïneeren — zonder nader onderzoek
op verzoek van dat Landschap besloten, o m het legertje te ontbinden en over „eenige plaatsen, naast gelegen omtrent Meppel"
— het werden de 14 oude garnizoenen dier troepen tusschen Delfzijl, Groningen en Leeuwarden eenerzijds, Nijmegen anderzijds!
— te verdeelen. De Staten v a n Friesland drongen er herhaaldelijk bij hun gecommitteerden ter Generaliteit op aan, dat dit legertje zou worden gehandhaafd ). Zij waren er zeer terecht over
verstoord, dat die troepen naar hun oude garnizoenen zouden teruggaan, omdat de last was verstrekt, „sonder daeraf alvorens
eenige de minste kennisse te geven aen diegene, ter wekkers bede
ende instantie deselve aldaer sijn geleyt" en omdat den Noordelijken Provinciënweldra groot gevaar te duchten stond, „soo door
't ontlaten van de vurst aen de eene kant" als door de werving
van vreemde troepen door onzen aanstaanden naburigen vijand
Munster ). De uitvoering van de order der Staten-Generaal tot
ontbinding werd dan ook bij hun resolutie van 18 Maart „gesupersedeerd", nadat de aanwezige gedeputeerde van Friesland die
bezwaren kenbaar gemaakt en er op aangedrongen had bedoelde
troepen vooreerst niet uit hun posten te doen lichten, doch integendeel met ander krijgsvolk te versterken en ze van de noodige
vivres, ammunitie van oorlog enz. te voorzien. De gedeputeerden
tot de militaire zaken zouden met eenige gecommitteerden uit den
Raad van State de questie nader onder de oogen zien. Friesland
had de klachten over het gedrag der troepen doen onderzoeken en
A y l v a had ze ongegrond bevonden; bovendien bleef de aanwezigheid van krijgsvolk noodig, daar men einde Maart zou beginnen
met het versterken van Rouveen en de soldaten dien arbeid steunen en dekken konden. Friesland won voorloopig het pleidooi en
de resolutie der Staten-Generaal bleef vooreerst geschorst. Teekenend voor de toenmalige legertoestanden is de „continuatie
van klachten, door Drost en gedeputeerden van het Landschap
Drenthe 19 Maart vanuit Meppel geschreven, „over de overlast van
de ingezetenen i n de bekommerlijke tijden van een zoo groot aanx

a

') Brieven van 2,23 en 30 Maart 1672.
*) Statenres. 2 Maart 1672.
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tal militie als daar ingekwartierd waren, waardoor dezelve Landschap daar door 't eenenmale geruïneerd ende onbequaem gemaakt staet te werden". De last was zóó groot, „dat sommige
huizen 3, 4, 5, ja 6 paarden in hooi en haver onderhouden en de
ruiters de kost verschaffen, die sommige vrouwen en kinderen by
zich hebben, zoodat een onvermogende huisman soms 10 menschen moet voeden in kost en drank, boven menigte van jachthonden, niet anders als deselve ingezetenen in vyander landen
waren, daerdoor dan veele van haer tot de uytterste onvermogentheyt gebracht ende veel beesten ende vee van honger sullen moeten sterven". Dit kwam te zwaarder voor, „omdat de voors. landen verdervende optogt immers noodeloos is in deese tijds gelegentheid, daar nog geen vyand ter wereld sig omtrent die quartieren was openbarende" ). Beide bovengenoemde bevelhebbers
ontvingen later een berisping, met last om te zorgen voor betaling
van de ingezetenen en verwijdering „van de wyven, kinderen ende
verderen treyn" ).
Toen de Staten-Generaal in April tot bij eentrekking van een
veldleger aan den IJssel overgingen, wilden zij het vliegend legertje te Meppel ook bij het gros hunner troepen aantrekken. 8
April was besloten, dat die troepen zouden moeten uitmarcheeren, zoodra de gedeputeerden te velde daartoe last gaven *). De
Staten van Friesland drongen er 20 April bij die gedeputeerden en
bij den Prins te Doesburg op aan, om de troepen te Meppel te handhaven. Zij hadden reeds meermalen de noodzakelijkheid betoogd
om Meppel bezet te houden en zouden daarop dus niet terugkomen.
Slechts wilden zij in bedenking geven, „hoe smertelick het een
Provincie, die verre over de hondert compagniën in hare privée
dienst heeft*), moet vallen, te verstaen, dat Haer Ho.Mo. gemeint
sein haer bynae van alle deselve compagniën te ontbloten, en dat
in een tijt, dat de langgedreigde oorlogsdesseinen vermoedelijk
eerst, soo wy bericht worden, op onse frontieren staen uit te barsten" "[Munster het meest nabij]. Men begreep volkomen, dat elke
Provincie niet over al haar eigen troepen kon beschikken, en erkende het nut van het samentrekken van en ageeren met een aan1

a

*) Res. Staten-Generaal 26 Maart 1672.
*) Ten Raa en De Bas, V. blz. 294/6.
') Notulen Staten van Holland door Hop en Vivien, blz. 58.
*) Wij cursiveeren.
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zienlijk korps militie; anderzijds kwam men terug op den aanleg
van een royaal fort bij Rouveen, dat 10 dagen tevoren te Zwolle
publiek was aanbesteed ). Dat „heilzaam en kostelijk werk", waarop men zoovele jaren had aangedrongen, werd in de geboorte gesmoord, want indien men de troepen bij Meppel wegnam, zou het
aantal arbeiders zeer verminderen en zouden zij, die daar bleven,
„buiten verseeckering van militie, door de minste attaque of alarm
van daer gejaecht worden". Men vertrouwde, dat de Prins uit de
aangevoerde argumenten zou begrijpen, hoe dienstig en noodzakelijk het was, „dat meergemelde troupes nog voor een wyle tijts
hare vorige posten bij Meppel blyven bewaren"; mocht hij „boven vermoeden" besluiten om ze binnenkort te verplaatsen, dan
hoopten de Staten, „dat ons in alle gevalle een duisent man twee a
drie infantery op de frontieren worden gelaten of bij remplacement uit de nieuwe militie toegeschickt ), opdat soo een considerabel lidt van de Unie als dese Provincie is, ietwes hebbe, waerop
sy haer in cas van noot eenigermate moge comen te verlaten".
Ten slotte verzocht men om bij onverhoopten overval bijgesprongen te worden met krijgsvolk, ter beschikking staande van de gedeputeerden te velde en den Prins.
Vermoedelijk om tot overeenstemming te geraken, kwamen gedeputeerden van de Staten-Generaal naar Leeuwarden en verschenen in de vergadering der Staten van Friesland, waarop deze
laatsten 27 April overwogen, „of de militie, tot het employ te velde gedestineert, niet indistinctelick behoorde gelaten te worden
aan de dispositie van de Heeren Haer Ho.Mo. gedeputeerde(n) en
gevolmagtigde(n) te velde, sonder dat daertegens eenige contrarie
directie worde gebruickt of de militie, op de repartitie van dese
Provincie staende, eenigsins daer van gediverteert". Gelet op
hetgeen gedeputeerden aanvoerden, besloten de Staten, „dat sy
bygevolge van de andere bontgenoten ) mede voor goet sullen
aensien, dat by ende gedurende de aenstaende expeditiën te velde
de dispositie over voorsz. militie worde gelaten aen de heeren
Haer Ho.Mo. gedeputeerde voornoemt, des dat dan oock met
een goede sorge voor de verseeckeringe van deze Provincie
1

2

s

') De aanleg was derhalve alweer vertraagd, daar aanvankelijk het plan had bestaan
daarmede einde Maart te beginnen.
*) In 1671 en in Febr. 1672 was besloten om verschillende nieuwe regimenten infanterie en cavalerie in dienst te nemen.
*) D.w.z. de andere Provinciën.
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ende voorsieninge van desselfs frontieren worde gedragen, mitsgaders een brugge omtrent de Koterschans geleyt *), ten einde de
secoursen by noot ende onverhoopten overvall daerover met des
te meer faciliteit ende gemack herwaerts aen mogen worden gevoert". Denzelfden dag werden de gedeputeerden te velde en de
Prins van Oranje als Kapitein-Generaal over de militie van den
Staat, naar aanleiding van door hen ingebrachte klachten over
den slechten toestand van de Friesche militie (staand leger), „met
nadruk geauthoriseerd om alle nalatige of onwillige officieren
over haer gepleegde fraudes en wandevoiren bij geldboete, suspensie of cassatie te corrigeeren naar gelegenheid en toedracht
van zaken".
De samentrekking van het Veldleger ging door; Meppel werd
dientengevolge nagenoeg volkomen van troepen ontbloot; de
Staten-Generaal zeiden toe, dat zij bij dreigend gevaar zouden
zorgen voor troepenzendingen. Toen de Staten van Friesland in
de 2 helft van Mei meer en meer zekerheid kregen, dat Munster
zich tegen de N. Provinciën zou richten, zonden zij twee van hun
gecommitteerden ter Generaliteit naar de gedeputeerden te velde
en den Prins (aan den I Jssel) en ook naar de Staten-Generaal zelf
om alle mogelijke moeite te doen, „ten einde wy hoe eer soo liever
met een considerabel secours van volck ter nombre van ses, seven a agt duysent mogten werden gesecundeert". 25 Mei deelden
zij dit aan de Staten van Groningen mede, met verzoek, daar het
een groot belang voor beide Provinciën was, er ook hunnerzijds
op aan te dringen, „dat het voorstaende secours metten eersten
herwaerts aen mag worden versonden".
Er gebeurde niets! Wachtensmoede schreven de Staten van
Friesland hun gecommitteerden in de Staten-Generaal 7 Juni, dat
zij van alle kanten waren gewaarschuwd, „dat des viants toelegh
ende desseinen nu eigentlykop onse Provincie mede gemunt syn".
Elke twijfel omtrent Munster's bedoelingen was komen te vervallen, doordien de Bisschop onzen gedeputeerde, die hem „een ronde
en cathegorique verclaringe" had moeten afvragen nopens zijn
geneigdheid om onzijdig te blijven, nagenoeg de geheele maand
e

*) Daar de verbinding van Zwolle met den IJssel eerst in 1809 begonnen, in 1819
voltooid is (z.g. Willemsvaart), kan hier alleen een brug over den IJssel bedoeld zijn.
Dat deze brug er is geweest, blijkt bij Van den Bosch, II, blz. 181, terwijl uit blz. 187
valt af te leiden, dat de „schipbrugge te Katen" over den IJssel lag, daar zij op last
van de gedeputeerden te velde was afgebroken, toen dierivierwerd prijsgegeven.
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Mei [N. St.] „in een strickt arrest opgehouden en, nevens alle syne
dienders, met gewapent volck bewaert" had *). Desondanks zag
Friesland zich van zijn militie „t'eenenmael ontbloot". Daarom
kregen die gecommitteerden nogmaals opdracht, om de StatenGeneraal en hun gedeputeerden te velde andermaal het „fondament van belofte" in herinnering te brengen, „alswat de heeren
Vivien en Van Someren (blz. 10) zoo mondeling als schriftelijk
onlangs hebben gerenoveert, dat wy in cas van attaque met een
goet aentall van militie souden werden geassisteert". Daar het gevaar nu elk uur dreigde, moest men nog alle pogingen aanwenden,
„ten einde wy met een considerabel secours in dese onse hoogdringende noot ende ongevall metten eersten mogen worden geassisteert". Friesland dreigde daarbij, dat het, indien de belofte
nu nog niet werd nagekomen, zijn militie onbetaald zou laten ten
laste van hen, tot wier dienst zij werd gebruikt!! Hierna zal blijken, dat er, althans in 1672, niets is gekomen van vervulling van
de bedoelde toezegging.
Daar 27 April was besloten, dat het geregeld krijgsvolk (vliegend legertje) c.q. zou uittrekken (blz. 10/1), werd zorg voor de eigen defensie meer actueel. Dien dag besloten de Staten — naar
aanleiding van een voorstel, 23 t.v. door Haar Ho.Mo. gedeputeerden in de volle vergadering gedaan — hun eigen gedeputeerden te
gelasten „sodanige goede voorsieninge te doen, ten einde het
contingent van dese Provincie in voorsz. [10.000] waertgelders
[verg. blz. 5] metten eersten geligt ende op de been gebragt
worde" en tevens om den officieren (grietmannen) ten platten
lande en den magistraten in de steden te bevelen, dat ieder hunner
zijn ingezetenen spoedig onder de wapenen zou brengen en hen
daarin van tijd tot tijd oefenen, „omme des noot met vrucht geemployeert te connen werden". Nadere vorm werd aan deze volkswapening voorloopig niet gegeven ). Aan Aylva, die met den gedeputeerde te velde Aernout van Vierssen te Zwolle vertoefde, om
daar orde te stellen op het in staat van verdediging brengen van
de positie aan den beneden-IJssel werd 10 Mei gelast om de
moeren bij Rouveen „op te stoppen"; hun werden twee heeren
uit de Staten toegevoegd, om hen daarin, ook bij het „breecken
van de passen, opstouwen van wateren ende generalijck in all
2

') Van Sypesteyn en De Bordes, I, blz. 47 noot.
») Zie verder blz. 22, 25 en 58/61.
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't gunt tot meeste verseeckeringe ende securiteit van 's Lands
frontieren aen die kant mach strecken", bij te staan. Tevens zouden de sluizen te Zwartsluis en Hasselt moeten worden geopend,
„om alle de landeryen, soo verre het doerilick, ende tot Staphorst voorschreven toe, soo het mogehek is, te doen inunderen".
„Indien wij het geluck hebben", schreven de gedeputeerden te
velde, „de saken, dewelcke van seer facile executie sijn, te connen doen, gelijck het behoort, soo oordeelen wy, dat den toegangh tot die provinciën absolutelijek inaccessibel is" ). Toen de
Staten uit een brief van gedeputeerden te velde uit Zutphen hadden vernomen, dat met het slaan van een dam door het Zwarte
Water, waartoe Haar Ho.Mo. hadden besloten, niet zou worden
aangevangen, tenzij Friesland / 10.000.— in de kosten bijdroeg,
besloten de Staten 25 Mei dat bedrag zoo spoedig mogelijk toe te
zénden. Het werk werd door hen „t'eenemaele dienstich en noodzakelick" geheeten *).
Daar het ondenkbaar was de Provincie te verdedigen, zonder dat voor behoorlijke geldmiddelen was gezorgd, schonken de
Staten spoedig ook daaraan hun aandacht. De Doopsgezinden in de
Provincie werden bij Statenresolutie van 28 Februari 1672 gelast,
om binnen 2 maanden / 400.000 tegen 4% op te brengen, „waertegens, omme opgemelte Doopsgesinde met eenige particuliere gunste tegemoet te comen, soo hebben HaerEd. Mo. goetgevonden,
neffens de vryheyt van religie aan deselve te vergunnen, dat sy
by een generale uitschot ende vorderinge ter wapenen van. het geweer ende optocht voor hare personen sullen blyven bevrijt". Bij
resolutie van 29Februari werden „tot handhavinge van de gemeene
saecke, verseeckeringe van den Lande ende conservatie van desselfs diergekochte privilegiën ende vryïgeden" o.a. de accijnsen op
zout en bier verhoogd. Bij ordonnantie van 20 April werden de ingezetenen gelast al hun ongemunte zilver tegen 4% „aen den
Landschappe te verschieten".
1

Om de hiervóór vermelde redenen verrichtte Lodewijk XIV zijn
») Van Sypesteyn en De Bordes, Nederland in 1672/3, I, blz. 53/4.
») Dam, lang 300, hoog 27 voet; kosten / 60.000.—. Door den Prins „ a b s o l u y t nootsackelick" geacht (Van Sypesteyn en De Bordes, I. bis. 54). Toch is hij niet gelegd;
zie hierna, bis. 81/2. De bedoeling was de afstrooming van het Zwarte Water beneden
de iristrooming van de Vecht tegen te houden en aldus de landen rondom Zwolle geleidelijk onder water te zetten.
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aanval op onze Republiek in 1672 tegen haar Oostelijk of IJsselfrontier. Daartoe rukte hij van Charleroi op Maastricht, dat werd
ingesloten, vandaar naar het Rijnvak Wesel-Rees, en volgde van
hier beide Rijnoevers. Bij dien aanval zou de Fransche Koning op
zijn rechterflank worden begeleid en gesteund door zijn bondgenooten te land. De Keurvorst van Keulen was een traag, middelmatig Vorst van zwak karakter, besluiteloos, steeds in geldgebrek
verkeerend en daardoor een willig werktuig in handen van den
Franschen monarch. Een geheel ander man was de Bisschop van
Munster, „l'Attilla germain", in de wandeling „de Zwarte Bisschop" geheeten, een naam, dien hij alleen reeds door zijn moord-,
brand- en plundertocht van 1665 in Gelderland, Overijsel en
Drenthe ten volle had verdiend. De Ségur spreekt van „la main
sinistre et sanglante du bandit couronné qui déshonorait a la fois
le tröne et 1'épiscopat, véritable fléau de Dieu et fier de cette appellation". Door zijn vurigen aard, zijn moed en zijn wreedheid
gold Van Galen destijds bij velen voor een militair genie, hoewel
de eigenlijke krijgskunde hem vreemd was. Hij was echter de verpersoonlij kte „furor teutonica" dier dagen, mede omdat hij zich
steeds bezig hield met zijn artillerie, welker uitwerking hij voortdurend trachtte te verhoogen. *) „Non content d'appliquer, il perfectionne, invente, porte a son dernier point 1'art de réduire les
villes en cendres et leurs habitants en poussière
Dans 1'ouragan du feu, déchainé par ses mains, impassible au milieu du vacarme et de la fumée, Galen respire a 1'aise et se sent comme i l dit,
„dans son véritable élément" ).
Om leiding te geven aan dezen onberekenbaren en wreeden
Kerkvorst was reeds bij het geheime verdrag van 2 Janauri 1672 bepaald, dat Lodewijk X I V het Keulsch-Munstersche leger, hetwelk
18.000 man moest tellen, zou steunen met 2000 ruiters en 4000
man infanterie onder een ervaren generaal. Hiervoor werd nog in
Januari Luxemburg aangewezen, wiens tegenwoordigheid dringend noodig was, om Galen van een ontijdigen, partieelen aanval
terug te houden: „Galen veut a toute force en attendant la vraie
a

*) Zie de karakterschets, welke P. de Ségur van beiden geeft in zijn zoo bijzonder
belangwekkend werk, Le Maréchal de Luxembourg et le Prince d'Orange, p. 11—18
en vooral p. 49/50. Conform Depping. Geschichte des Krieges der Münsterer und Cölner gegen Holland in den Jahren 1672/4, Munster, 1840, S. 11. Hij geeft op S. 54 de
sterkte dier zware artillerie op als 60 mortieren en verscheidene houwitsers.
*) Zie nog hierna blz. 34 nopens het beleg van Coevorden.
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partie, réaliser lui seul quelque entreprise particuliere, c'est a
dire piller pour son compte la frontière des pays voisins. Prières,
objurations, menaces, il faut tout employer pour le retenir dans
cette voie, qui deviendrait vite hasardeuse" ).
Bedoelde bondgenootschappelijke legerafdeeling zou worden
vereenigd aan de Lippe, om vandaar, op den uitersten rechtervleugel der Franschen, aanvankelijk den beneden-IJssel aan te vallen,
doch Munster kwam laat en met troepen, onvoldoende in getal en
gehalte. Terwijl nu Lodewijk X I V tegen den boven-IJssel optrad
en, door den Rijnovergang bij Lobith op 12 Juni, die stelling omtrok, in de Betuwe vallende en daardoor den Prins uit zijn I Jsselstelling manoeuvreerende, rukte Munster Overijssel binnen. 4 Juni,
toen zijn benden Twenthe reeds hadden overstroomd, nam Luxemburg hier de leiding op zich van het geheel» ter sterkte van 28.000
man, waaronder het Fransche hulpkorps van 6000 man; Van Galen behield zich echter de leiding voor over de 12.000 man, door
hem geleverd. 1 Juni had hij de heerlijkheid Lingen in bezit genomen, voorts Oldenzaal, Ootmarsum, Enschede, Almelo, Delden,
Goor en Borkulo doen bezetten. Kort daarna werd met de nu vereenigde krachten een aanvang gemaakt met de insluiting van
Grol, z.g. een der hechtste steunpunten der Republiek, waarvoor
Prins Maurits tweemaal het hoofd had gestooten, dat door Prins
Frederik Hendrik in 1627 na een vermaard beleg was genomen,
doch dat zich thans reeds 10 Juni overgaf. Lochem viel nu weldra,
Bredevoort op 18 Juni; Deventer, den 16 ingesloten, gaf zich 21
d.a.v. aan den Bisschop van Munster over. Deze begon thans zelfstandig zijn veldtocht tegen de Noordelijke Provinciën *).
1

en

De Staten-Generaal hadden, overeenkomstig een plan van 1671,
ons veldleger van 22.000 man stelling doen kiezen achter den Gelderschen IJssel, hoofdzakelijk tusschen Arnhem en Deventer, met
zwak bezette vleugels in de boven-Betuwe, ook tusschen Deventer
en Zwolle. Prins Willem III kan zich geen oogenblik de illusie hebben gemaakt, dat men met die geringe macht, waarin nog begrepen
de bezettingen der I Jsselvestingen, den vijand blijvend aan den IJssel zou kunnen keeren. Reeds 17 Mei 1672 schreef Van Beverningk
*) De Ségur, p. 29.
) Deze en volgende veroveringen, in verband staande tot den Rijnovergang op 12
Juni 1672, zijn vermeld in Nieuwen Stijl.
a
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den Raadpensionaris: „Syne Hoocheyt seyde my desen middagh
in 't oor: „Wij connen hier niet blyven ende laten Hollant verlooren gaen" ). Met het stelhng nemen aan den IJssel beoogde men
derhalve m.i. niet meer dan den vijand te intimideeren, tijd te
winnen, d.w.z. een scA^wverdediging van die zoo lange, als hindernis vooral destijds van zoo geringe beteekenis zijnde rivier. Die
verdediging met daarbij aansluitenden terugtocht op de Vesting
Holland is op meesterlijke wijze gevoerd. Zoodra, doch ook niet
eer Fransche troepen 12 Juni door den overtocht van den Rijn bij
het Tolhuis in de Betuwe waren gevallen, derhalve de IJssellinie
hadden omtrokken, gaven de gedeputeerden te velde nog in den
avond van dien dag in allerijl bevel tot concentratie van het gros
der zwakke macht bij Arnhem; daarmede ging de Prins zeer snel
op Utrecht terug ). De Geldersche en Overijsselsche troepen bleven meest in de I Jsselvestingen en gingen na weinige dagen roemloos verloren; daarmede ook het vöbr Groningen bestemde regiment Broersema, eigenmachtig door den magistraat van Deventer
in die vesting achtergehouden *). De Prins het eenige troepen,
meest van de Noordelijke Provinciën, aan den beneden-I Jssel ter
beschikking van Aylva met opdracht om zoo noodig in de richting
van Friesland terug te gaan, ten einde de bescherming van dit gewest, zoo mogelijk ook van Groningen, op zich te nemen. Hun
weerstand buiten Friesland duurde slechts kort. Hattem gaf zich,
na korten weerstand, 22 Juni over. Toen was Zwolle aan de beurt.
Daar lagen, behalve nieuw geworven afdeelingen, de infanterieregimenten van Ripperda (Ov.) en Bamphield (Hoü.), alsmede 2
compagnieën van elk der cavalerieregimenten d'Ossery (Hoü.) en
1

2

') Van Sypesteyn en De Bordes, I, blz. 56, noot 5. Volgens Dr. Japikse, Johan de
Witt, blz. 321, zou vooral de Raadpensionaris van een tegenovergestelde meening zijn
geweest. Ik houd het er echter voor, dat de daar geciteerde uitspraken meer ten doel
hadden om het bestuur en de bevelhebbers niet te verontrusten en daardoor een ontijdig prijsgeven van den IJssel te voorkomen. Bekend is toch ook De Witt's schrijven
van 12 Juni 1672 aan van Beverningk: „Maer het hooftpoinct is, dat het gros van 't
leger, met de chef f s in Holland t moge geraecken" (Van Sypesteyn en De Bordes, I. blz.
76, noot 2). Had de Raadpersionaris er toen anders over gedacht, hij zou blijk hebben
gegeven, geheel vreemd te staan tegenover de grondbeginselen der krijgskunde, inzonderheid nopens nationale strategie.
*) Hierbij was voor sommige regimenten nog een terugtocht op Kampen met vervoer over de Zuiderzee naar Amsterdam of Muiden overwogen, doch dit denkbeeld
werd weldra losgelaten, daar de marsch te land minstens even lang was en bovendien
meer bedreigd, aangezien men den vijand vóór of in Deventer wist. Zie Van Sypesteyn
en De Bordes. I, blz. 72/3. Hieromtrent ook vele gegevens in de Notulen Hop en Vivien,
blz. 102/3, 107/8 en 123 (vervoer naar Hoorn).
*) Ten Raa en De Bas. V , blz. 327/8. Welk een verderfelijk Provincialisme alom!

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672—1673

17

1

Van Haren (Fr.) ), door den Prins bij de ontruiming van den IJssel gezonden. Aylva vond de beschikbare macht te zwak voor
bezetting van de stad met de daarbij behoorende versterkingen en
schansen tot aan den IJssel. Daarom had de regeering van Zwolle
nog moeite gedaan, zoowel bij den Prins, de gedeputeerden te
velde als bij de Staten van Friesland en van Groningen, om meer
troepen te krijgen, doch zonder resultaat. 17 en 21 Juni vergaderden de Edelen en Steden van Overijssel in tegenwoordigheid van
Aylva aan de Mastenbroekerkerk, o.a. om te overwegen of het nog
mogelijk was de Stelling aan den beneden-IJssel te behouden.
Daar werd goedgevonden ,,t' authoriseeren den Heer LieutenantGeneraal Aylva, om met advijs van andere hooft-officieren in de
respective steden de troupes, in Kampen, Zwol, Hasselt, Swartesluys, op Roveen, d'Ommerschans en by Coevorden leggende,
voor zooveel dienstigh zal worden geoordeelt, byeen te trekken,
op den vyand een geduurigh wakent ooge te houden, denselven te
costoyeeren, ten eynde die plaatze te secondeeren, werwaarts heen
de vyandt het oogh mochte wenden, zullende de Provinciën van
Vriesland en Stadt en Landen werden verzocht, hare troupes tot
dien eynde, als tot derselver meerder securiteyt strekkende, mede
te laten volgen en employeeren, en wordt de Heer Aylva verzocht,
dit te willen secondeeren en smakelijk maken". Men wilde derhalve andermaal een „vliegend legertje" vormen, zooals men in
het vroege voorjaar bij Meppel had bezeten, om daarmede, gebaseerd op de Stelling aan den beneden IJssel, een mobiele verdediging te voeren. Aan de drosten van IJsselmuiden, van Vollenhove
en van Drenthe werd gelast om, in overleg met Aylva, een volkswapening in het leven te roepen, doch men vindt nergens vermeld,
dat hieraan iets is gedaan. Toen nu te Zwolle bericht kwam, dat de
vijand langs den Veluwezoom op de Koterschans aanrukte, ontstond er een drang bij de bevelhebbers te Zwolle om met hun troepen de vesting te verlaten. Ondanks het protest der magistraat
gingen de regimenten van Bamphield en Ripperda met 6 compagnieën te paard op Hasselt terug, mede omdat Zwolle niet genegen
was, zich in voldoenden staat van tegenweer te stellen, de voorsteden plat te branden en, tot vorming van een onderwaterzetting, een dam door het Zwarte Water aan te leggen, alle zaken,
') Van Sypesteyn en De Bordes, I, blz. 74.
Van Dam Van Isselt

2
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waarop de militaire bevelhebbers hadden aangedrongen. De uitmarsch der troepen naar Hasselt, den 2 2 gelast door Aylva, die
zich reeds aldaar ophield.vond den daarop volgenden nacht plaats;
hiermede ontkwam men het lot, dat de bezettingen van zoovele
andere vestingen, ook aan den IJssel, had getroffen. Het was ten
hoogste tijd, want de vijand was reeds boven het Zalkerveer den
IJssel overgestoken. Zwolle gaf zich den 2 3 aan den Bisschop
van Munster over ).
Te Hasselt besloten onze"bevelhebbers, om op Friesland terug te
gaan. Men nam de weinige troepen, die te Hasselt, Staphorst en
Rouveen lagen, mede, voor zoover deze niet verhepen of aan het
muiten sloegen *). Tijdens den terugtocht gingen slechts enkele
compagnieën verloren, die te Zwolle en te Hasselt in bezetting achterbleven. Te Genentuiden sloten zich nog 6 compagnieën aan, die
zich met geweld uit Kampen een weg hadden gebaand; hieronder
4 compagnieën van het regiment Van Haren *). Deze laatste plaats,
nagenoeg onbezet, ging mede 23 Juni aan de Munsterschen over*);
hulp, haar op het laatste oogenblik van uit Amsterdam toegezegd,
was achterwege gebleven. Hasselt, waarvan het achtergelaten,
kleine garnizoen geheel verhep, viel den 24 . Het besluit tot den
terugtocht op Friesland dekte zich met den last van gedeputeerden van Friesland van 14/24 Juni, 's nachts 1 uur gegeven, toen de
val van geheel Overijssel te Leeuwarden bekend was geworden:
„goedgevonden aan welgemelte Heeren [Generaal van Aylva en
Kolonel van Haren] te rescriberen sich best doenhjk herwarts
aen te vervoegen, soo alse ten meesten dienste van 't Land sullen
oirdelen en agter hun alle passagiën affwerpen en ruyneren".
Inmiddels had Elburg zich 20 Juni voetstoots aan de Munsterschen overgegeven, Harderwijk den 2 2 d.a.v., na een korte onderhandeling; uit laatstgenoemde plaats waren tevoren velen over
de Zuiderzee gevlucht naar Noord-Holland ').
Bij de algemeene paniek volgden weldra Steenwijk, Zwartsluis,
Blokzijl (17 Juni),- Kuinderschans, ook Rouveen en Staphorst —
en

en

1

en

en

*) De Ségur. p. 50. „La ville de Zwolle est épuisée, ruinée de fond en comble, ainsi
que les régions voisines, les habitants terrorises".
•) Ten Raa en De Bas, V, blz. 341.
») Van Sypesteyn en de Bordes, I, blr. 74.
«) Ten Raa en De Bas, V, blz. 340.
*) Daar de Hollandsche troepen van den IJssel en die van de N. Provinciën thans
volkomen gescheiden waren, is het nu volgende weer in Ouden St.
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welke laatste twee plaatsen ten deele versterkt waren — het voorbeeld, hun door zoo menige vesting gegeven, en capituleerden.
Open stadjes als Vollenhove, Genemuiden, Meppel e.a. werden
door hun inwoners verlaten, door de Munsterschen geplunderd en
ten deele afgebrand. De bezetting van de Ommerschans, als
„plaetse van merckelycke consideratie" op den weg naar Drenthe,
niettemin slechts door 35 man bezet, was onwillig om te vechten;
zij gaf zich aan muiterij over en deserteerde. De Munsterschen bezetten de schans dadelij k (14 Juni) *).
Zoo gingen in weinige dagen geheel Overijssel met den Veluwezoom vrijwel voetstoots verloren. Tot overmaat van rampsloot de
Ridderschap dier Provincie 25 Juni 1672 met den Bisschop van
Munster een formeele capitulatie, waarin ook het platteland was
begrepen! *).
De Keulschen bielden thans Deventer bezet; Zwolle werd onder
de Franschen en de Keulschen en Munsterschen verdeeld; de rest
der Provincie kreeg de Bisschop van Munster, met uitzondering
van Kampen, dat, op den Gelderschen oever gelegen, in Fransche
handen kwam. Hoewel door hun bondgenooten bemachtigd, gingen ook Hattem, Elburg en Harderwijk binnen 1 a 2 weken na hun
verovering in Fransche handen over (zorg voor dekking van hun
flank en rug tegen ondernemingen over de Zuiderzee). „Het winterde daar soo hard, dat d'eene wolf den ander at" ).
Het succes der Fransche wapenen, de gemakkelijke overtocht
over Rijn en IJssel, ook de snelle val der buitenprovinciën stelden
Lodewijk XIV weldra gerust en deden voor hem het belang van
een diversie tegen Overijssel en de verdere Noordelijke Provinciën
op den achtergrond treden. Bovendien het de verhouding tusschen
Munster en Luxemburg spoedig alles te wenschen over; de gewone
geschillen en het verschil van inzicht, zich bij bondgenootschappelijk optreden openbarende, werden hier geaccentueerd door het
s

*) Reeds bij eenres. van 24 Febr. 1672 hadden de Staten van Friesland besloten bij
't Rooveen een „royaal fort" aan te leggen (verg. ook blz. 10 met noot 1), het vlek Meppel in behoorlijken staat van tegenweer te brengen en goede orde te stellen op de voorziening van de Ommerschans. Blijkbaar was er ook in dit opzicht weinig gekomen van
de goede voornemens.
*) Van Domselaer, II, blz. 354/7.
*) L. van den Bosch, Tooneel des oorlogs, enz. II, blz. 207. Lodewijk XIV had reeds
vóór den veldtocht eigenhandig een lijst gemaakt van de door zijn troepen en die van
Manster te veroveren vestingen. Kampen, Hattem, Elburg en Harderwijk, door Munster te veroveren, moesten dan vervolgens aan de Franschen worden overgegeven. Zie
ook Depping, S. 59, noot.
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hoogst eigenaardig karakter en de niet minder eigenaardige strategie v a n den Bisschop. Toen deze met zijn geheele legermacht den
IJssel wilde overtrekken zonder pontonniers noch bruggentrein,
kwam het tot een opeiüij ke breuk en weigerde Luxemburg, om met
zijn troepen aan zulk een waagstuk deel te nemen. Deze laatste
werd toen gemachtigd o m zich desgewenscht met de Fransche en
Keulsche troepen terug te trekken. E e n verschil van inzicht omtrent de bezetting van Zutphen vormde omstreeks 1 J u l i N . St.
voor Luxemburg, „dès les premières semaines dégoüté de servir
avec un pareil auxiliaire" een welkome gelegenheid, om van de
verleende toestemming gebruik te maken. V a n Galen, door niemand verhinderd, k o n thans i n alle opzichten zijn lusten botvieren
tegen Drenthe, Friesland en Groningen ).
2

Met het vermeesteren van de Stelling aan den beneden-I Jssel
was de verbinding te land tusschen Friesland en Groningen eenerzijds, ons veldleger en H o l l a n d anderzijds verbroken; door die vermeestering en die v a n de Ommerschans was de eerste lij n v a n verdediging der Noordelijke Provinciën voor de grootste, Westelijke
helft gevallen, derhalve onhoudbaar.
Groot was de indruk, door den v a l van den boven-l Jssel en den
terugtocht van een deel van het veldleger, nog slechts 8 a 9000
man sterk, eerst op Utrecht, weldra op Holland verricht, en van
dezen tijd dagteekent het gevleugelde woord, dat de Regeering radeloos, het volk redeloos was en het land reddeloos scheen. Maar
weinig minder groot was de indruk, door den v a l van de Stelling
aan den beneden-IJssel, de werken bij Rouveen en de Ommerschans i n Friesland gemaakt. De wegen naar die Provincie lagen
open; op die door Drenthe naar Groningen lag slechts de belangrijke vesting Coevorden. Troepen waren echter bijna niet beschikbaar, daar verschillende Friesche afdeelingen i n andere gewesten
streden of gevangen waren gemaakt. Bij de bestrijding v a n den
Rijnovergang bij L o b i t h waren de Friesche regimenten van A y l v a
(infanterie) en K i n g m a (cavalerie) tegenwoordig geweest. Eerstgenoemd regiment werd hier, na langdurigen strijd, nagenoeg v o l komen vernietigd, de treurige resten gevangen gemaakt *).
*) De Ségur, p. 50.
») T.a.p., p. 53/5.
*) Zie voor hun aandeel in de verdediging van de boven-Betuwe: Eekhof, blz. 266
tot 270.
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De macht, waarover A y l v a ) i n de toen langzamerhand ingerichte Friesche Linie beschikte, bedroeg aanvankelijk 1300 a 1400
man *); zij bestond uit de afdeelingen, die v a n de Stelling aan den
beneden-I Jssel met hem op Friesland waren teruggetrokken, alsmede wat z i c h uit de ontruimde vestinkjes en van de posten der
eerste linie bij hem aansloot of als vluchtelingen van den IJssel,
enz. terugkeerde. A y l v a vestigde zijn hoofdkwartier te Heerenveen, terwijl hij zijn troepen aanvankelijk legerde i n de dorpen
Sonnega, Wolvega, Oldeberkoop, Makkinga en Donkerbroek ) .
U i t deze keuze van kantonnementen Voor zijn troepen, alle „ a a n
de W o u d k a n t " ), valt met groote zekerheid af te leiden, dat hij a l
dadelijk de verdediging beoogde v a n de Linde- en Tjongerlinie,
zooals zij later i n het najaar ingericht, i n 1673 verdedigd is en welke men de Oude Friesche L i n i e kan noemen ).
Dat het gehalte en het moreel zijner troepen, uit verschillende
garnizoenen bij eengetrokken,na alle tegenslagen en na den herhaalden terugtocht niet hoog waren, laat zich gereedelijk denken.
Toch wanhoopte A y l v a , thans krachtig bijgestaan door het bestuur van Friesland, geen oogenblik, daarbij vooral vertrouwende
op den vrijheidslievenden aard der Friezen en op de groote verdedigende kracht der Provincie. Door groote activiteit te ontwikkelen, de afdeelingen n u hier, dan daar te doen optreden, wist hij den
vijand te misleiden en ontzag i n te boezemen; zelfs aan eigen zijde
wist bijna niemand, hoe zwak men was. Daarom ook verbood een
Statenresolutie v a n 26 J u n i om i n het leger een parade te houden,
„ o m d a t de vyant daerdoor kondschap ende kennis van onse magt
soude becomen".
I n Friesland deden zich thans volkomen analoge verschijnselen
voor als i n Holland, Ook i n het Noorden gebrek aan alles, niet het
minst aan troepen. Ook hier ging de eerste lijn van defensie bijna
zonder slag of stoot verloren, werd het hoogere, moeilijk te verdedigen terrein den vijand vrijwel voetstoots prijsgegeven en men
waagde zich daar terecht niet aan een beslissing. Eerst gekomen i n
8

4

5

%

) Hij bad in Friesland den bijnaam „de ontzaggelijke". Bosscha. Nederlands heldendaden te land, II, blz. 62.
*) Zie voor de uitbreiding van deze macht blz. 26 en 61/2.
*) S.F. Klijnsma, Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl, blz. 115.
*) Men verstond daaronder destijds in Friesland het terrein (de wouden) Z.0. van
Heeren veen; verg. blz. 27.
•) Deze Linie is nader beschreven op blz. 46/7.
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het polderland, waar alle omstandigheden voor den verdediger
veel gunstiger waren, hield men halt om daar een taaien strijd te
beginnen in een verdedigingslijn, i.c. de genoemde Friesche Linie.
Eerst thans, nu het gevaar voor de deur stond, sloeg men met
kracht de hand aan de regeling van een eigen verdediging. Bij resolutie van 25 Mei 1672 hadden de Staten der Provincie bepaald
3000 ingezetenen onder de wapenen te brengen en te oefenen;
daartoe was in beginsel reeds 30 Maart t.v. besloten! (verg. blz. 5).
Zij waren regelmatig over de grietenijen (platteland) en de steden
verdeeld. Oostergoo moest 800 man, Westergoo 740, Zevenwolden
580 man leveren; de 11 steden tezamen 880 man ). Zij werden georganiseerd in 30 compagnieën, elk van 100 man, die gedurende
de expeditie te velde per week / 3.— tractement zouden genieten,
waarvan de helft door de Provincie, de andere door het betrokken
district te betalen. De officieren en het kader werden benoemd
door de grietenijen en de steden. De resolutie moest binnen 14 dagen volkomen zijn uitgevoerd.
De uitgeloofde tractementen waren echter onvoldoende om dit
z.g. „uitschot van de bewuste3000 man", „soo ras als by deze perplexe conjecture van tyden dienstig ende nootsaeckelick is", bijeen te brengen. Daarom moesten zij bij resolutie van 8 Juni worden
verhoogd, terwijl terzelfder tijd de 8 compagnieën waardgelders,
met welke het blijkbaar everimin vlot liep, tot ééne werden samen gesmolten *). Ook op andere gebieden was bet weinig rooskleurig gesteld, want toen Harlingen vroeg om „een notabel secours van oorlogsbehoeften, buspoeder, aantall van soldaten ende
een goet commandeur", antwoordden de Staten 15 Juni, „dat wy
ons van buspoeder ende andere oorlogsmaterialen diermaten ontbloot bevinden, dat wy niet weten, hoe wy selfs 't gros van ons leger daarmede nae behoeven sullen voorsien"! Later werd Harlingen met een goeden voorraad oorlogsbehoeften geholpen. Echter
antwoordden de Staten 15 Juli op een verzoek van die stad van 9
t.v. om de andere (kleine?) steden te haren gunste te doen ontwapenen, dat de Staten zich dat zouden laten welgevallen „soo U.E.
deselve daer toe weeten te disponeeren"!! Dienzelfden dag werden
1

*) Maatstaf voor de toenmalige verdeeling van de bevolking. Zooals hierna zal
blijken (zie o.a. blz. 69 en 73), golden bij de volkswapening steeds de traditioneele
leeftijdsgrenzen van 18 tot 60 jaar, reeds bij art. 8der Unie van Utrecht vastgesteld.
Uiteraard was men noch op de zeer jonge noch op de oudste jaarklassen gesteld.
*) Zie daaromtrent hiervóór blz. 5.
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Bolsward, Franeker, Sneek, Workum en Hindeloopen, die om
buskruit en andere oorlogsbehoeften hadden gevraagd, met een
kluitje in het riet gestuurd.
Bij resolutie van 7 Juni committeerden de Staten van Friesland,
„van alle kanten geïnformeert wordende, dat de viantlicke desseynen op dese provincie souden toeleggen", Oeno van Grovestins,
oud-grietman, en Daniël de Blocq van Scheltinga, grietman, „tot
inspectie ende verseekerings van de frontieren". Zij kregen volkomen last en macht om tot bewaring en verzekering, vooral „van
de passen ende advenues" tót de Provincie, alles te doen maken,
wat zij dienstig achtten. Voorts werden zij geauthoriseerd „soo uit
het leger ) als andere plaetsen soo veel militie te lichten en in de
frontieren, daer de noot des vereischt, te leggen, of een goet deel
daeraf by den anderen te brengen tot een vliegent leger, ende daeroverin absentie van de Lieut. Genl. Aylva sodanigen chef ende
opperhooft te stellen als voor den Lande bequaem sullen oordeelen". Ook kregen zij beschikking over de artillerie- en levensmiddelenmagazijnen» over enkele ervaren ingenieurs, mochten zij
spionnen uitzenden, beloonen en straffen, huisluiden pressen als
pioniers voor het maken van de noodige werken, ook de grietluiden en officieren ontbieden, inzien zij dit tot den dienst van het
Land noodig oordeelden. Een ieder werd, onder bedreiging van
„de hoogste straffen en cassatie", gelast hun bevelen te gehoorzamen. Een en ander doet door de onbeperkte volmacht, dezen
gecommitteerden verleend, denken aan militaire dictatuur. Den
volgenden dag werden Gedeputeerde Staten [derhalve niet de
zooëven bedoelde gecommitteerden] door hunne principalen —
„gelet op de grote ongelegentheyt, waarin dese Provintie door 't
dagelicks aennaderen van den viant staet te vervallen — gelast
om by de uiterste noot ende extremiteyt de Provintie te doen inunderen, stellende daartoe sodanige ordre en voorsieninge als in
diergelycke ongelegentheid wert vereyscht". Dit sloot de machtiging in, om de landen desnoods met zout (Zuiderzee) water onder
te zetten. Alle jaarmarkten werden afgelast.
x

In den hoogsten nood verzochten Gedeputeerden den Raden van
het Hof van Justitie om hen met raad en daad bij te staan. In den
nacht van 13 op 14 Juni kwamen beide aanzienlijke collegiën in
') Wij cursiveeren.
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stilte bijeen. Daar werd een schildering gegeven van den bedroefden staat der Provincie, „hoe dat de passagie van Meppel, recht
na Dokkum, en voort de Dongerdeelen in 't Bilt door, tot Harlingen toe, om hare hoogte niet konde onder water gezet worden; dat
de twee schanssen, op die passagie gelegen, als Brebergh en de
Vriesche Palen, genoeghzaam geslecht waren, dat de militie, op
hare repartitie staande, tot zekerheydt van de frontieren van andere Provinciën zoodanigh was bestelt,* dat er tot besettinge van
haar eygene Provintie niet een eenigh soldaat overigh was, als
alleen eenige compagniën onder den Lieutenant-Generaal Aylva,
die uyt Over-I Jssel quamen afsakken; en dat hare magazijnen en
de wallen der steden van geschut, krygstuyg en levensmiddelen
onvoorzien en geheel ontbloot waren en in 't geheel niet of weinigh
in voorraat was tot tegenstant". Nadat was overwogen, „of men
sich men alle vigeur en gemeenderhand soude trachten te def endeeren en het uyterste te wagen of dat men sich met een provinciale capitulatie uyt die onheylen soude redden, wierden alle
difficulteyten aan een zijde gestelt, en een gemoedelijke en hartelyke resolutie genomen, om tot behoudt van religie en vrijheyt,
voor haardsteden en altaren met gesamentlycke hand het uyterste te wagen, en goet en bloet tot den laatsten effort te spendeeren". )
Als uitvloeisel van het dien nacht door beide Collegiën behandelde committeerden de Staten 14 Juni 's nachts 1 uur —
„gelet op 't gerepraesenteerde nopens de gansch perplexe toestant van de tegenwoordige tyden ende saecken" — Douwe
van Sixma en Guilielmus Hagius, onderscheidenlijk „volmachten"
van Doniawerstal en van Leeuwarden, om met Gedeputeerden en
het Hof van Justitie (of hunne gecommitteerden) „te concerteeren
1

') 15 Juni (N.St). hadden de Friesche gecommitteerden ter vergadering van Haar
Ho.Mo. hun principalen geschreven, hoe de Staten van Holland van gevoelen waren,
dat er vanwege Haar Ho.Mo. een aanzienlijke deputatie moest worden gezonden aan
den Koning van Frankrijk en een extra-ordinaris zending aan den Koning van Engeland om beider voorwaarden te vernemen, waarop een vrede met onzen Staat ware
aan te gaan. De Friesche Staten antwoordden hierop 7 Juni, hoe zij wel hadden gewild,
dat die mededeeling hun „niet zóó rauw op het lijf ware voorgekomen" [d.w.z. zonder
voorafgaand overleg] en dat men nadere in ten tien had vernomen over de vraag, wie er
zouden gaan. „Gelet op de droevige en perplexe gelegenheid van tijden en zaken", ging
Friesland ter zake wel met de bondgenooten [ = de andere Provinciën] mede, mits de
verbondenen Spanje, Brandenburg, enz. ermede in kennis werden gesteld. Uit de
hiervóór vermelde, groote resolutie van 7 Juni 1672 (blz. 23) blijkt echter overtuigend, dat Friesland allerminst van plan was om onvoorwaardelijk af te zien van verderen weerstand (zie ook blz. 40).
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over 't geene by dese hooge dringende noot ende extremiteyt tot
de meeste securiteyt ende verseeckeringe van de Provincie sal
mogen strecken" ).
Er waren reeds uit de Statenvergadering enkele heeren gecommitteerd naar Haar Ho.Mo., naar de Staten van Holland, de Raden
van het Noorderkwartier »), naar Stad en Lande ) en naar Amsterdam, die echter alle, zonder de minste hulp te verkrijgen, zijn
teruggekeerd. De Friesche commissie voor Groningen kwam daar
14 Juni aan; zij had tevens in opdracht, om de door Friesland
betaalde troepen uit defrontierstedente lichten en naar het eigen
gewest te doen terugkeeren *). Zóó won het Provincialisme of het
particularisme het schier overal!
Te Leeuwarden ontstond thans groote geestdrift voor de goede
zaak; de bevelhebbers der stad boden zich aan om met de geheele
burgerij uit te trekken, doch voorloopig bepaalde men zich tot zijn
aandeel a250 man in de bewuste3000, die 16 Juni „met ongemeene
couragie en vreugde uyt marcheerden naar Heerenveen" ). Dit
was een gevolg van een besluit, mede 14 Juni 's nachts door gedeputeerden genomen: „Is gearresteert, dat alle steden ende grieteniën sall worden aengesegt om alle haer uytschot en noch soo vele
daarenboven als eenichsins mogelyck te senden nae de rendevenu
als Blessedycke «) en elders, daer sulx dienstig sall syn".
„Door dit manmoedig exempel der stede Leeuwarden raakten
alle andere steden in Vriesland tegelijk met de huysluyden ten
platte lande, om mede in de wapenen te komen, dapper gaande" ).
Hierdoor zag Aylva de minimale macht van 1300 a 1400 man,
waarmede bij was teruggekeerd, dagehjks toenemen. Uiteraard
1

8

6

7

*) In gelijken geest werd in Groningen een college van „de heeren tot de secrete en
militaire zaken" ingesteld, alt 20 leden bestaande. Later werd dit lichaam verkleind
en ten slotte 1 Oct.1672 teruggebracht tot een krachtig werkend college van 4 heeren,
de „Commissie tot verseeckeringe van de „Provincie"; daarin had o.m. de energieke
burgemeester van Groningen, Johan van Julsingha, zitting. Die commissie bezat met
den einde Mei 1672 benoemden Luitenant-Generaal Rabenhaupt alle militaire macht,
benevens de leiding van de krijgsoperatiên (zie o.a. Theissen, blz. 38).
») Naar deze drie gingen raadsheer Adius en procureur-generaal Kan,
*) Hierheen gingen gedeputeerde Potter en staatssecretaris Van Viersen.
*) Dr. J. S. Theissen, blz. 74. De betrokken compagnieën worden zoo aanstonds
vermeld.
*) 7 Leeuwarder compagnieën en die van Franeker. Alles te zamen onder burgemeester Bernard Fullenius van laatstgenoemde plaats, zwager van Ds. Balth. Bekker,
die de vertrekkenden t.v. van den kansel toesprak.
•) Dit was Z.O., dus in het vóórterrein van de Undestelling.
») Eekhoff, blz. 271/3. Zie ook Van Domselaer, II, blz. 363/4.
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werden de nieuw opkomende compagnieën op minder bedreigde
posten in 2 linie gelegd en droegen zij aldus wdirect bij tot versterking van Aylva's macht. Zoo ontvingen b.v. bij Statenresolutie van 29 Juni vijf compagnieën, die tot dusverre verdeeld tusschen Leeuwarden, Tietjerk, Hardegarijp en Dokkum hadden gelegen [algemeene reserve dan wel in 2 linie achter den linkervleugel], order om zich „bij het gros van het leger" te voegen, zoodra
zij door andere [nieuwe] compagnieën van het uitschot zouden zijn
afgelost. Ook werden enkele compagnieën van de vermeesterde
Provinciën in dienst overgenomen, terwijl men verder „bij patent"
(== marschorder) 3 compagnieën met allen oorlogsvoorraad en levensmiddelen uit de Deylerschans (in Oost-Friesland), 2 uit Emden en 2 met den commandant uit de Nieuwe of Langakkerschans
lichtte, „alle compagnieën ter Vriese bezoldiginge staande". Ook
zond men patent naar Lieroort (=Leerort in Oost-Friesland bij
Leer) om daaruit 2 Friesche compagnieën te trekken, doch de commandant ter plaatse weigerde dat patent te gehoorzamen zonder
expressen last van de Generaliteit, daar hij dan slechts 3 compagnieën zou overhouden, ter repartitie van de reeds vermeesterde
Provincie Gelderland staande en welke derhalve geen betaling
hadden te verwachten *)!
Geleidelijk begonnen meer militaire vluchtelingen van den boven-IJssel en ook van de doorbroken eerste verdedigingslijn in
het Noorden los te komen; velen hunner zwierven door de Provincie zonder ten bate te komen van hare verdediging, zoodat de
grietluiden bij resolutie van 28 Juni 1672 werden gelast dergelijke
afdeelingen en personen aan te houden en naar het gros van het
leger te dirigeeren. 11 Juli waren, door bemiddeling van den Prins
van Oranje, de krijgsgevangenen te Emmerik van het regiment
van Aylva vrijgegeven; men verzocht nu zijn tusschenkomst ook
ten aanzien van de Friezen te Orsoy. Wesel, Burick, Arnhem,
Zutphen, Deventer en Zwolle. Die terugkeer nam weldra zulke
afmetingen aan, dat de Staten bij resolutie van 12 Juli Gedeputeerden machtigden om zooveel volk van het z.g. uitschot [van
3000 man] voorloopig met verlof te zenden als er vervangen konden worden door „de dagelickx incomende soldaten", die dan tevens de betrokken wapenen zouden overnemen. Hoogere officiee

e

*•) Van Domselaer, II, blz. 363/4.
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ren, uit bovengenoemde plaatsen vrijkomende, werden niet weder
i n dienst genomen dan nadat zij zich bij den Prins v a n Oranje „ter
purge" hadden gesteld ).
Overwegende „hoeveel daeraen gelegen is, dat de militaire ordres wèl bestelt ende de troupes, tot de defensie van de Provincie
iegenwoordigh byeengebracht wordende, aen de directie ende opsicht v a n eenige cordate, vigilante ende haer het stuck van oorloch
wèl verstaende heeren werden toevertrouwt", benoemden de Staten van Friesland 17 J u n i de twee hiervóór reeds genoemde heeren
van Grovestins en De B l o c q van Scheltinga (blz. 23)» benevens
Sybrand v a n Osinga, grietman, en Gerlach Doys, raad i n den H o v e
van Justitie, tot hunne gecommitteerden te velde. H u n instructie
werd terzelfder tijd vastgesteld. Krachtens punt 1 moesten zij zich,
„also daer summum periculum i n mora is", onmiddellijk begeven
„nae 't gros van 't leger, althans [ = thans] geposteerd aen den
Woudkant". In het leger moesten zij worden behandelden gehoorzaamd als gecommitteerden en gemachtigden van de Staten ). U i t
de instructie blij kt verder, dat zij gesteld werden boven alle hoofden verdere officieren i n het leger, die hun bevelen promptelij k hadden te „pareren", en dat zij het leger konden doen „ageren, postvatten of andersins, alsoo daermede handelen als tot de meeste
resistentie ende verseeckeringe van de Provincie dienstig ende
noodig is". Zij werden derhalve boven den commandeerenden Generaal geplaatst, zelfs inzake het krijgsbeleid*). Bovendien moesten
zij ook letten op het bezetten van de passen en de handhaving der
krijgstucht. Deze gecommitteerden hebben zich verder den geheelen zomer, totdat het gevaar feitelijk voorbij was, bevonden i n het
hoofdkwartier op het meest bedreigde front, hetzij te Heerenveen
(of daarachter te Oude Schouw), dan wel te Bergum (of daarachter te Tietjerk). Somtijds verschenen zij, voor gewichtige beraadslagingen of beslissingen, inde Statenvergadering te Leeuwarden ) .
1

2

4

Tegelijk met het vaststellen hunner instructie werd op de
') Zie de St. resn. van 12, 18 en 27 Juli en 17 en 31 Aug., ook 20 Sept. 1672.
*) Wij cursiveeren. De betrokken brieven werden steeds gericht aan „de gecommitteerden en gemachtigden te velde in het leger bij Schoot" [of drgl.]. E r zij hier
de aandacht op gevestigd, dat dit geen „Gedeputeerden te Velde" waren in het leger
van de Generaliteit (dat thans tenauwernood meer bestond), doch zuiver Provinciale
gecommitteerden van Friesland.
*) Precies als bij het leger aan den Yssel!
') B.v. 12 Juli 1672, toen het hoofdkwartier verdeeld was over De Schouw en Bergum en daarmede ook de gecommitteerden te velde.

28

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672—1673

wijze dier dagen orde gesteld op de verpleging. 17 Juni werd een
plakkaat uitgevaardigd, allen bakkers en brouwers gelastende „omme voor eerst ende vervolgens gedurende d'campagne een goed
party bier ende broot in voorraad te backen ende brouwen", ten
einde de troepen in het kwartier van de Wouden beter te kunnen
verplegen. 30 Juni werd overwogen om tot onderhoud van het leger [in de Zevenwolden] te Leeuwarden of elders een magazijn van
vivres (dun bier, brood, boter, kaas en andere behoeften) aan te
leggen, „ommein tyt van noot ende ongelegentheit een fonds te
hebben, waaruit de militie genoegsaem mogt worden versorgt".
Ondanks de afkondiging van „vrij leger" *) en andere „goede ordres ende precautiën" ten aanzien van de verpleging van het leger, het deze nog steeds te wenschen over. Daarom moesten de
gedeputeerden met de magistraten van Leeuwarden en Sneek
samenwerken, om door het aanstellen van zoetelaars beter in die
verpleging te voorzien.
Hoe groot de algemeene ontsteltenis was, toen de weinige resteerende troepen op Friesland terugweken, kan wel hieruit blijken, dat de Staten, toen de gecommitteerden nauwelijks „in het
leger bij Schoot" [d.i. Oude Schoot] waren aangekomen, hun 19
Juni schreven om de kolonels Bampfield en Ripperda ), alsmede
de ritmeesters Bentinck, Haersolte en Rodorp „met alle goede officiën ende persuasiën te willen induceren, ten einde sy haer den
dienst van deze Provincie niet mogen comen te ontrecken". In
gedachten zagen de Staten de resteerende troepen zich ontbinden
en de commandeerende officieren het voorbeeld geven!
Zooals gewoonlijk maakte de verbeelding de zaken nog erger
dan zij in werkelijkheid reeds waren. Ds. Balth. Bekker verhaalt,
hoe twee met stroo geladen, nauwelijks bemande scheepjes op de
Wadden onder Sixbierum voor een deel der Engelsche vloot werden aangezien. Het alarm ging van dorp tot dorp; zgn. Roomschgezinden zouden krijgsvoorraad op zolder, gewapende mannen in
bedekte kelders, in tuinen en boomgaarden verborgen hebben!
2

') Ingetrokken einde Juli 1672. Was een „vrij leger" afgekondigd, dan konden
inzonderheid zoetelaars zonder betaling van belasting, inkomende rechten e.d. levensmiddelen naar het leger vervoeren. Dit gebruik dagteekende reeds uit den tijd
van Prins Maurits. Verg. van mijne hand deze Bijdragen. VI", blz. 113/4.
*) Dit waren de kolonels der infanterie-regimenten, welke te Zwolle in garnizoen
waren geweest; verg. blz. 16.
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Te Franeker ontstond groote wanorde; ieder greep zonder last of
order naar het geweer % 16 Juni, een Zondag, ontstond er te
Leeuwarden een paniek in de kerken ).
Bericht ontvangen hebbende, dat de Ommerschans zonder slag
of stoot was gevallen, schreven de Staten nog 19 Juni aan hun gecommitteerden: „Wij hebben.... goedgevonden, dat U E d . een
goed parthy van de troupes, tot derzelver directie staende, van
de Schouw [d.w. het snijpunt van de Oude Wetering met den grooten weg Heerenveen-Leeuwarden] af hoger op sullen doen trecken,
om op de actiën ende bewegingen van den vyant te beter te passen
ende te letten, ende deselve alle mogelicke schade ende afbreuk te
doen, als meteen goede agt gevende, dat eenige troupes van het
gros niet mogen afgesneden worden, noch in merkelicke ongelegentheyt comen te vervallen, willende hetzelve nogtans stellen
aen U E d . goede voorsorge, als de beste kennisse daervan hebbende". De bedoeling was de troepen in nauwere voeling met den vijand te brengen, waardoor tevens de opname van terugtrekkende
troepen beter verzekerd en het gevaar verder van het hart der
Provincie, dus ook van de hoofdstad, zou worden gehouden. Verband hiermede hield een resolutie van 20 Juni, waarbij werd bevolen om zoo spoedig mogelijk bij De Schouw, midden tusschen
Akkrum en Irnsum, een schipbrug te slaan, waarover de bewuste
troepen snel oprukken en eventueel ook terugtrekken konden »).
Daar in het laatste geval Leeuwarden rechtstreeks werd bedreigd,
behoorde bij de schipbrug natuurlijk een retranchement te worden
aangelegd.
Het verliep echter juist andersom als de Staten hadden bevolen.
21 Juni ontvingen zij een brief van de gecommitteerden te velde
van den vorigen dag.waaruit bleek, dat deze hadden besloten, „om
sig met het gros van 't leger nae de Schouw te retireeren". M.a.w.
de verdediging van Linde en Tjonger werd losgelaten en men ging achter het water zitten. Voor zoover mij bekend, is nog door geen schrijver de aandacht gevestigd op dit merkwaardige feit. Zelfs Eek2

!) Dr. W. P. C Knuttel. Balthasar Bekker (1906), bit. 84/5.
') Deze Bijdragen, III , blz. 342.
») Deze brug over de Nieuwe Wetering nabij de samenkomst met de Boorn is er
inderdaad geweest; reeds 29 Juni werd beraadslaagd over de betaling van de gebezigde
schuiten. Thans ligt hier een draaibrug in den grooten kunstweg Leeuwarden-Heerenveen en heet het punt „Oude Schouw" in tegenstelling tot de Nieuwe Schouw in den
kunstweg Akkrum — Joure.
1
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hoff, blz. 273—274, zwijgt over deze tusschenphase, waarin de
Oude Friesche Linie tijdelijk werd prijsgegeven, volkomen dood;
evenzoo het overzicht van Ypey en de Boer nopens de gebeurtenissen van 1672/3 ).
De hier beraamde terugtocht tot achter bet water vormde een
verschijnsel, analoog met dat in Holland, waar de Prins, hoewel
om redenen van geheel anderen aard, Utrecht losliet, om zich,
achter het water, in de (Oude) Hollandsche Waterlinie tot de verdediging van het echte polderland, Holland, te bepalen. Welke
in Friesland de redenen voor den terugtocht uit de Zevenwolden
tot de Schouw waren, het zich wel gissen, doch werd niet vermeld,
zoodat de Staten 21 Juni besloten twee leden te committeeren,
om zich naar het leger te begeven en „te informeeren op de redenen, die welgemelte heeren gecommitteerden [te velde] hebben
gemoveert, omme soo diep in de Provincie te comen neersacken,
met representatie, dat sulx Haer Ed.Mo. t'enemael vreemt ende
onverwagt voorcomt", en met opdracht er voor te zorgen, dat
het gros van het leger weer „hoger aen mag worden gevoert". Aan
de Schouw gekomen, vernamen zij als reden de noodzakelijkheid om de werken aldaar in staat van verdediging te brengen;
dit zou 3 a 4 dagen vereischen, waarna de troepen weder naar de
oude kantonnementen zouden vertrekken. Aannemende, dat de
terugtocht 21 Juni heeft plaatsgevonden, had het werk uiterlijk
25 Juni voltooid moeten zijn, doch toen 27 Juni het legertje nog
geen aanstalten maakte om van de Schouw weer voorwaarts te
rukken en zich bovendien aan uitspattingen schuldig maakte,
schreven de Staten dien dag aan hun gecommitteerden en aan
Aylva, dat de grietenij Ooststellingwerf brandbrieven van den
Bisschop van Munster had ontvangen, dat vermoedelijk ook van
andere grietenijen brandschatting zou worden geheven en dat zij
daarom Werden gelast het leger, of althans een groot deel daarvan,
te doen afmarcheeren, zoowel om de goede ingezetenen tegen
brand en contributièn te beschermen, alsook om deze laatste te
1

') Beiden waren ingenieurs van Friesland, eerstgenoemde bovendien hoogleeraar
in de „krijgsbouwkunde" (•= versterkingskunst) aan de Hoogeschool te Franeker.
Zij waren toegevoegd aan een commissie voor de defensie van Friesland, welke in
1785 verslag uitbracht, en bewerkten voor deze een verhandeling, getiteld: „Voorgevallene zaaken van oorlog in de Provintie van Friesland geduerende de jaren 1672 en
1673". Zij is, met het verslag der commissie en andere plannen van die ingenieurs, te
vinden in een boekje in de Provinciale bibliotheek van Friesland, H.S. 5255—15.
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kunnen heffen van de naburige overheerde streken en om den
vijand afbreuk te doen. De troepen moesten derhalve de Oude
Friesche Linie wederom bezetten. Vermoedelijk heeft het niettemin omstreeks een maand geduurd, eer men zich met het voetvolk hier weer vóór het water durfde wagen (vergl. blz. 62/3).
Behalve de val van de Ommerschans zullen nog andere redenen
er toe hebben bijgedragen om het kleine, uit tal van heterogene
elementen samengestelde legertje van Aylva uit de niet ingerichte
Linde- en Tjongerstelling terug te trekken achter een van nature
zooveel sterkere, al lag deze laatste dan ook in het hart der Provincie:
1 °. de rechtervleugel van eerstgenoemde stelling hing aanvankelijk volkomen in de lucht. Op de Kuinderschans, welke weldra
viel, werd al niet meer gerekend en zóó schreven de Staten 19
Juni, dat het „dorp de Lemmer bij 't jongst overgaen van Overijssel t'eenenmael bloot ende open voor den vyant leyt ende aen
allerhande gevaer en overlast geëxponeert", ten spoedigste van
eenig geschut met munitie en eenige artilleristen, ook van 40 man
oude troepen en 12 ruiters onder een goed officier, moest worden
voorzien ). Na de Kuinder te hebben genomen, eischte de vijand
van daaruit tevergeefs de Lemmer op. Hij maakte toen aanstalten
om het met geweld te vermeesteren, doch veranderde in dit zeer
waterrijke en moeilijke terrein van plan, toen hij nabij de Lemmer
„secours van krijgsvolk" meende te zien; in werkelijkheid waren
het slechts her en der rijdende vluchtelingen met hunne wagens *).
Aan gene zijde der Zuiderzee, in Holland, speelde zich terzelfder
tijd, eveneens onder den eersten indruk van 's vijands overwinning en overmacht, en in de eerste verwarring, op groote schaal
iets dergelijks af: het allerbelangrijkste vleugel-steunpunt der
Waterlinie, Naarden, geraakte in Fransche handen, tot het nog
belangrijker Muiden, het allerlaatste steunpunt vóór Amsterdam,
drong 20 Juni N. St. gedurende eenige uren een Fransche cavaleriepatrouille door. Had Munster even krachtig in Friesland doorgestooten als de Franschen dit tegen het hart des lands hadden
moeten doen, de linie van Linde en Tjonger ware onhoudbaar gebleken. Ook in het Noorden hing het lot des lands een wijle aan
een zijden draad.
1

*) Bij res. van 9 Juli 1672 andermaal bevolen.
*) Mr. P. Valkenier. Het verwerdt Europa III, bis. 780.
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2°. het feit, dat de Linde- en Tjongerstelling noch versterkt
noch door inundatiewater gedekt was. Reeds hiervóór zagen wij,
hoe de Staten van Friesland 8 Juni hun gedeputeerden machtigden om de Provincie desnoods met zout water onder te zetten ).
Het moet verwonderen, dat aan de voorbereiding van onderwaterzettingen, hetzij in de Oude Friesche linie, hetzij in het hart
van Friesland, onder die hoogst benarde omstandigheden niet
eerder noch in ruimere mate aandacht is geschonken.
Uit een missive der Staten, d.d. 25 Juni, aan eenige steden en zijlvesters blijkt, dat toen nog geen uitvoering was gegeven aan hun
bevel van 21 t.v. om bepaald aangewezen zeesluizen te openen.
Die nalatigheid — of, wil men, die onwil —- was te meer te betreuren, „doordien de wint ende vloedt doenmaels het effect van dien
merckelijck soude hebben gefavoriseert. E n nademael wy door de
heeren gecommitteerden tot de visitatie van de dycken ende passen in dese Provincie berigt worden, dat het onmogelick is het
landt by onverhoopte overvall te bewaren, tensy het lage landt
alvoren spoedig worde onder water geset, of dese Provincie met
een gelijck aentall van nülitie den vyant het hooft come te bieden,
ende onse meeste soldaten by den vyant gevangen leggen of by
de andere Provinciën worden opgehouden.... ende onse verdere
militie [meest nieuw geworven of gevormde troepen] op verre nae
niet magtig genoeg is om den vyant tegen te gaen, soo connen U . E .
wel afnemen, dat het een werck van absolute nootsaeckelickheyt
is, dat het landt spoedig onder water worde geset. E n willen derhalve geenszins twijffelen, of deselve sullen op deselve onse nadere
aenschrievens hare sluisen aenstonts doen openen, alsoo daer buiten geen menschelick middel overig is om het landt te conserveren )".
Bij verdere nalatigheid zou men gedwongen zijn om de zeedijken
te doen doorsteken, „gelyck wy verstaen, dat by de ingesetenen
van de Lemmer op de opeyschinge van de Bisschop van Munster
rede gedaen is". Ondanks de aan de Staten-Generaal en aan Amsterdam gegeven voorstelling (zie aanstonds) was er derhalve
nog niets gedaan aan het stellen van onderwaterzettingen en
moest nog een nieuwe last van de Staten volgen om tot het openen
van de zeesluizen over te gaan! *).
l

2

I) Zie blz. 23.
•) Wij cursiveeren. Het water ook hier onze laatste en trouwe bondgenoot in den
nood.
*) Deze last is eerst 12 Juli gegeven; zie blz. 57.
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20 Juni schreven de Staten een hartroerenden brief aan de Staten-Generaal met verzoek om / 140.000.—, daar er bijna geen geld
meer was om de troepen te betalen, „te meer, daer wy door het
openen van onse sylen ende sluisen ontset staen te worden van alle
onse ordinaris middelen". Men hoopte, nu de gevraagde troepen
niet gezonden konden worden ), althans op geldelijken steun.
Blijkens een resolutie van den volgenden dag trachtte men te Amsterdam een leening a 3 ton gouds te plaatsen; men betrok vandaar ook vuurwapenen voor de nieuwe troepen *). Als motief voor
den gevraagden steun gaf men verder nog op, dat Friesland wegens
het overgaan, zonder slag of stoot, van alle steden van Overijssel,
— „wesende de sleutels van ons Landt", — „in de uyterste noot
ende ongelegentheyt was geraeckt ende dageheks geëxponeert,
om door den viant besprongen ende overrompelt te worden".
x

„Toen nu de vyandt met eenigh volk uyt Overyssel over Steenwyk na Vrieslandt in aantocht was, kreegh hy onderwegen kondtschap, dat beyde de Staten van Vrieslandt en Groeningen niet alleen besloten hadden, om zich naar allen vermogen te verdaedigen, maar dat zy dit voornemen ook begonden in 't werk te leggen met de voorgenomen middelen van tegenweer. Waarover de
Bisschop van Munster geweldigh begon te potsmartelen, en dat
voornamentlyk op de Vriezen, maar die en hoorden 't niet" ).
Kennelijk werd Munster gemtimideerd door de Friezen en de vefcdedigende kracht van hun Provincie, want hij het zijn voornemen
om haar aan te tasten varen en wendde zich naar Coevorden,
waar 1000 man lagen, later nog door de bezetting van Schenkenschans a 250 man versterkt; het werd 20 Juni berend en gaf zich
1 Juli over *). Na al, wat in Overijssel was voorafgegaan, bestond
er in Friesland al dadelijk geringe hoop, dat deze vesting het zou
houden; dit te minder, daar de Westelijke helft van de linie van
het Noorden reeds in 's vijands handen was. Het overleg van de
twee Friesche heeren, naar Groningen gecommitteerd om daar
8

*) Vergelijk blz. 11/2 en 25.
•) Er bestond ook in Friesland groot gebrek aan wapens. Naar aanleiding van klachten daarover van de Gecommitteerden bepaalden de Staten 4 Juli, dat alle officieren
aangemaand moesten worden om de wapens, welke zij bij hunne compagnieën over
hadden, tegen taxatieprijs in te leveren.
*) Van Domselaer, II, blz. 366.
«) Ten Raa en De Bas, V, blz. 341; Van Domselaer, II, blz. 375.
Van Dam Van Isselt

3

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672—1673

34

o.m. te beraadslagen, wat met vereende krachten nog tot ontzet
van die belangrijke vesting ware te doen (blz. 25), liep onder de
benarde omstandigheden op niets uit. Vóór Coevorden paste Munster voor het eerst zijn nieuwe verniehngsuitvindingen toe. „La
ville est assez forte et pourrait tenir longtemps", schreef Charnüly
aan Louvois, „mais je crois qu'il (= Munster) la prendra par ses
bombes, a cause de la peur"! Zoo ging het: „L'effet moral rat
foudroyant. Lorsqu'ils virent pleuvoir sur leurs têtes cette grêle
de projectiles, éclatant dans les airs avec un fracas déchirant, les
officiers municipaux implorèrent une trêve de trois jours". „Pas
uneheure!" leur répond Galen; et, pour la nuit suivante, i l annonce un „déluge de feu", plus effrayant, plus mystérieux encore, suivi d'un assaut général ou rien ne serait épargné, pas même
les enfants au berceau. Le coeur, a cette menace, faillit aux assiégés" ). Dit optreden tegen een der grensvestingen doet sterk
denken aan dat met de ijzeren laars en met middelen, tevoren in
het geheim voorbereid, waardoor, bij het begin van den wereldoorlog, de Duitschers in 1914 tegenover de grensvestingen Luik en
Namen optraden, later Antwerpen en een aantal vestingen in
N . Frankrijk vermeesterden.
Volgens Depping vormde de verovering van Coevorden het
culminatiepunt in het wapengeluk van den krijgszuchtigen bisschop „und die grösste, man kann sagen die einzige glanzende
That in allen seinen Feldzügen" *).
Na Coevorden te hebben genomen, hield Munster daar 9 Juli
een grooten krijgsraad om te besluiten, wat verder te doen stond:
Friesland intrekken of de stad Groningen belegeren dan wel eerst
de schansen en het kasteel van Delfzijl nemen ). Enkelen waren
van meening, dat men eerst Friesland moest overrompelen, omdat het land, daar nog geenszins onder water gezet, voor een inval
open lag, „zonder dat men daar eenige tegenstandt had te verwachten, alzoo 't zelve landt van militie, geschut, krijgstuygh,
fortificatie enz. was ontbloot en van binnen door een algemeene
1

s

») De Ségur, p. 48/9.
*) Depping, S. 83.
_ J J I . I T
») Al het in den krijgsraad te Coevorden verhandelde is te vinden in het „Journal du siège de la ville de Groningue" van den bevelhebber der Keulsche troepen, Prins
Willem van Fürstenberg (rapport aan Louvois). Depping, S. 87/9 haalt het meermalen
aan. Zie ook: De Vrije Fries, XII: De verdediging van Friesland in 1672, door Mr.
A. Bloembergen, bic 326.
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vrees en ontsteltheyt zoodanigh bevangen, dat elke stadt op hare
aankomst zoude vaerdigh staan om de sleutels vrijwilligh over te
leveren" ). Was Friesland genomen, dan zou men met behulp van
vaartuigen uit de Friesche havens den toevoer van hulpmiddelen
tot de stad Groningen ook aan de zeezijde geheel kunnen afsnijden en het onderwaterzetten van het land beletten, terwijl
men haar aan de landzijde kon belegeren. De meesten echter
achtten deze volgorde onjuist. Weer anderen meenden, dat men
zich het gemakkelijkst van beide Provinciën kon meester maken
door eerst Delfzijl te nemen. In deze geschikte haven zou de E n gelsche zeemacht haar landingstroepen aan wal kunnen zetten;
door deze laatste gesteund dacht men dan beide Provinciën weldra ten val te kunnen brengen. Ten slotte gaf de bisschop zelf den
doorslag. Hij, die nooit in het open veld tegen den vijand aanrukte om hem tot een slag te dwingen, doch steeds vaste plaatsen
aantastte ), besloot de vesting Groningen met kracht te belegeren. Andermaal deinsde hij er derhalve voor terug om de Friesche
Linie aan te vallen. Van Galen wilde nog eens de kracht zijner artillerie en van zijn vuurwerken beproeven; ook ging hij mee met
hen, die oordeelden, dat men, Friesland aanvallende, van de zijde
van Groningen — hetwelk veel sterker bezet werd geoordeeld
dan in werkelijkheid het geval was — gemakkelijk in de flank kon
worden gevallen, doch dat men, Gromngen belegerend, steeds
van de zijde van de Nieuwe Schans van allerlei voorzien kon worden *). Vóór genoemde vesting liggende, kon men natuurlijk, hoewel minder gemakkelijk, van de zijde van Friesland in flank en
rug bedreigd worden. Daarom zouden tijdens dat beleg 3 a 4000
man, meest te paard, Friesland gedurig in alarm houden (verg.
blz. 51/3).
1

a

Toen het sterke, bijna onwinbaar geachte sleutelpunt Coevorden — „wesende den eenigen pas om met een heirtogt in Frieslandt of voor Groningen te komen" en door de riistorieschrijvers
dier tijden eenparig geroemd als „een formidable sterkte, welke
als een poorte of grendel voor Vrieslandt en Groningen verstrekte" ) —was gevallen (1 Juli) en niet lang daarna de opmarsch van
4

*) Men dacht hierbij zeker aan de vele grens- enIJsselvestingen, sterkten, enz., welke aldus waren overgegaan!
*) Depping, S. 16.
) Van Domselaer. II, blz. 378/9.
*) J. P. Koster, Groningen, blz. 70.
3
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Munster door Drenthe in N . richting tegen de stad Groningen
volgde, werd Friesland, waar men Munster's hoofdmacht tot nog
toe alleen langs den grooten weg Steenwij k—Heerenveen—Leeuwarden verwachtte, nu ook uit nagenoeg O. richting bedreigd.
„Toen zijn er onder de (Friesche) regenten geweest, die voorsloegen, of voorzichtigheid niet vorderde om zich op goede voorwaarden aan den Bisschop tijdig te onderwerpen" ). Algemeene verslagenheid maakte zich thans opnieuw van de gemoederen meester; zooals dat gewoonlijk onder dergelijke omstandigheden gaat,
deed het gerucht van gepleegd of dreigend verraad alras de ronde;
in het zoo spoedig overgaan van zoo menige vesting vond het gereedehjk voedsel. E r ontstond een toenemend wantrouwen in de
regeering, die van plannen tot capitulatie werd verdacht *).
Ook in deze Provincie derhalve een reflex van de verschijnselen,
welke zich in Holland voordeden, met dezelfde gevolgen; in
plaats van vertrouwen op-, hevige verbittering tegen het landsbestuur, dat, door verwaarloozing van de weermacht en de verdedigingsmiddelen in vredestijd, den vijand ruim baan verschafte. Velen van het platteland vluchtten naar de steden, waar
alles in verwarring was, want men verwachtte den vijand elk
oogenblik *). In Holland en Zeeland waren de haat tegen Johan
de Witt en het misnoegen over zijn staatkundig beleid hand over
hand toegenomen. 2 Juli benoemden de Staten van Zeeland den
Prins van Oranje tot hun Stadhouder en Kapitein-Generaal. 4
Juli volgde 's Prinsen benoeming tot Stadhouder en KapiteinGeneraal van Holland en West-Friesland. Op aandrang van de in
zienswijze zoo sterk veranderde heeren van Holland werd hij 8
Juli door Haar Ho.Mo. benoemd tot Kapitein- en Admiraal-Generaal der Unie. Zóó groote spoed werd hiermede betracht, dat Holland en Zeeland niet eens wachtten op toestemming van Friesland en Groningen, hun eenige vrijgebleven bondgenootèn *).
1

*) Overzicht van de ingenieurs Ypey en de Boer nopens Friesland in 1672/3. Zie
daarentegen noot 1 van blz. 88 en Statenres. van 18 Juli 1672 (blz. 42). Bij resn.
van 7 en 17 Juni waren maatregelen getroffen tegen spionnen des vij ands en om er zelf
uit te zenden.
») Knuttel. Balth. Bekker, blz. 86. Dat deze geruchten zeer sterk overdreven waren,
blijkt uit de verwijzingen van de vorige noot.
) Eekhoff, blz. 271.
*) Statenres. Friesland 3 Juli 1672: Kennisgeving aan gecommitteerden ter Generaliteit voor Friesland, dat de Staten geen bezwaar maken om den Prins van Oranje te
ontslaan van den eed.door hem aan Haar Ho.Mo. gedaan om zich het Stadhouderschap
over eenige Provincie niet te laten opdragen. Statenres. 6 Juli: Kapitein-Generaal; dea
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Reeds 25 Febr. t.v. was de Prins door de Staten-Generaal benoemd tot Kapitein-Generaal der Unie, doch wegens het krachtig verzet der De Wittenpartij alleen voor den komenden veldtocht;
ook was hem een zeer beperkte bevoegdheid verleend: zoo bleef
b.v. het recht om patenten of marschorders aan de troepen te geven aan de Staten-Generaal of derzelver gedeputeerden te velde,
gehoord den Raad van State en de besturen der betrokken Provinciën! Het ambt was in 1670 bij de z.g. „harmonie" voor altijd
gescheiden verklaard van het Stadhouderschap.
Met de verheffing van den Prins hielden de beroeringen in de
Hollandsche en Zeeuwsche steden niet op. Het volk verlangde afzetting der stedelijke regenten (de Loevesteinsche factie). Noodgedwongen machtigden de Staten van Holland den Prins om „tot
stillinge van alle commotie" in alle steden, waar het aan overeenstemming met de burgerij haperde, de magistraten te vervangen.
Ook de Staten van Zeeland gingen daartoe over. Hiermede was de
staatsomwenteling voltooid.
A l deze gebeurtenissen vonden, om analoge redenen, doorgaans
als reflex, ook in Friesland plaats. Ook hier bleek, dat, wanneer de
nood het hoogst is gestegen, de redding het meest nabij is. Reeds
geniimen tijd werd de oorzaak van 's Lands ongeval door vele
burgers geweten aan de regenten. 21 Juni kwam het onstuimig
gemeen van en bij Sneek tot plundering van het huis van een
grietman. Het misnoegen des volks tegen het gezag en verdeeldheid tusschen de staatslieden onderling stegen weldra zeer hoog.
Toen begin Juli te Leeuwarden bekend werd, dat Coevorden was
gevallen, Munster derhalve vrij spel kreeg, ook tegen Friesland,
werd de algemeene rust daar weldra in bedenkelijke mate verstoord. Zoowel W. Eekhoff in zijn Geschiedenis van Friesland als
later Dr. F . G. Slothouwer in zijn „Staatkundige woelingen in de
Provincie Friesland gedurende de jaren 1672 en 1673" ») hebben
het toen voorgevallene uitvoerig beschreven. Een voortdurend

zelfde commissie als de vorige Stadhouders. Statenres. 11 Juli: Gelukwensch aan den
Prins met het herstel in de hooge charges en digniteiten, bij zijn doorluchtige voorvaderen met de grootste eer en reputatie bekleed; men sprak den wensch uit, dat dit
herstel onder 's Hemels zegen „gedyen moge tot conservatie van de dier gecochte
religie, vryheit ende welstant dezer landen".
*) Deze Bedragen, III», blz. 337 tot 371. Hij putte terzake voornl. uit aanteekeningen van Horatius Vitringa, later substituut-griffier van het Provinciale Hof.
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aangroeiend aantal burgers kwam te Leeuwarden in den Doelen
bij een om met elkaar de belangen van stad en gewest te bespreken;
weldra mengden zich ook eenige predikanten hierin. Hier stelden
zij een verzoekschrift aan de Staten op, waarin o.m. werd aangedrongen op het onder water zetten van een groot deel der Provincie. Weldra groeide deze beweging uit tot een openlijken strijd
tegen de oligarchische misbruiken. Toen nam Albertine Agnes
(dochter van Prins Frederik Hendrik), weduwe van Friesland's
Stadhouder Willem Frederik, moeder en voogdes van den 15-jarigen Hendrik Casimir II, de leiding. Zij hoopte door een aansporing de eenheid in het gebruik der eigen, nationale verdedigingsmiddelen te kunnen bevorderen. Dit niet tevergeefs, want „de
geest van Willem de Zwijger was in de Friezen levendig gebleven,
onderhouden door de aanwezigheid van het Stadhouderlijke Hof
te Leeuwarden" ). In de „Memorie van weghen Haer Hoogheydt
de Princesse Douairière van Nassauw, inghediendt ter vergaderinghe van d'Ed. Mog. H.H. Staten van Frieslandt den 9/19 Joii
1672" ), betuigde de Vorstin zich te verwonderen, dat „wanneer
godsdienst en goederen, en alles wat God aan dit Land heerlijks
heeft geschonken, zoo nabij is om gansch verloren te gaan, niet
iedereen met alle wakkerheid toeloopt tot bewaring van die onwaardeerlijke panden". Scherp de „schandelyke lacheteit en
trouweloosheid van enkelen" ) hekelende, sprak de Vorstin haar
vertrouwen uit, dat de Staten van Friesland „niet zullen vervallen
tot zoo verfoeilijke flauwhartigheid, maar met die van Holland,
Zeeland en Stad en Lande aan het heilzaam en onverbrekelijk Verbond, vóór dezen met de andere Provinciën gemaakt [de Unie van
Utrecht], vast en onverzettelijk tot den laatsten bloeddruppel getrouw zullen blijven". Dit laatste vond inderdaad plaats. Daar
binnen 2 maanden 3 van de 7 Provinciën volkomen overheerd waren, moest tusschen de 4 resteerende voorloopig een nieuwe verdeeling van de quoten in de legerlasten plaats vinden. Argumenten daartoe waren o.m., „dat de meeste regimenten op andere provinciën staen, dat prompte ordre gestelt moet werden op de betalinge, off dat sy alle sullen verlopen", ook „dat de mihtie, die
1

2

3

*) Bosscha, Neerlands heldendaden te land, II, blz. 61.
') Datzelfde jaar te Franeker afzonderlijk in druk verschenen en overgedrukt in
de Leeuw. Ct. 1836, No. 36.
*) Onderhandelen met den vijand tot eiken prijs. Vergelijk blz. 24 en 36
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niet betaalt werd, gewoon is quaad te doen" ). Einde J u l i en begin
Augustus werden die quoten voor 1672, later ook voor 1673, voor
Holland, Zeeland, Friesland en Groningen ongeveer op 68,4,
10,8, 13,6 en 6,9% vastgesteld •). H o l l a n d betaalde derhalve, als
gewoonlijk, het leeuwendeel, en misschien nog wel meer dan uit .
deze cijfers valt af te leiden, want toen Johan de W i t t 4 Augustus
1672 zijn ontslag als Raadpensionaris vroeg, voerde hij i n zijn
bekende redevoering aan, „ d a t H o l l a n t genoeghsaem alleen heeft
gecontribueert en Seelant en Vrieslant tot de legerlasten met
hebben gefurneert" ) .
W a t Friesland betrof, gaf de Prinses i n hare genoemde Memorie
zes middelen aan, welke zij achtte „ n a a s t Gods zegen v a n een onvennijdehjke noodzakelijkheid te z i j n " : 1°. het onder water zetten v a n de lage landen naar 's vijands zijde; 2°. „spoedige en n goureuse straffe v a n alle wandevoiren en stricte waarneming v a n
behoorlijke krijgsdisdpline" ) ; 3°. „goede, steeds gereede en
prompte verschaffing van vivres, canon, amunitie en geld voor de
m i l i t i e " ; 3°. volkswapening door loting v a n den derden of vierden
man, en aanwijzing van bepaalde plaatsen, waarheen ieder, die de
wapenen k o n dragen, op klokgeklep of ander alarmsignaal heen
moest snellen; 5°. pogingen o m krijgsgevangenen los te koopen en
deze als soldaten i n dienst te nemen i n plaats v a n burgers, die
driemaal zooveel kostten; 6°. de Schouw en den pas aan den Zwarten Weg „sonder eenig delay" door verschansingen en troepen te
beveiligen ). H i e r werden derhalve werken aanbevolen tot
rechtstreeksche dekking v a n Leeuwarden i n de meest bedreigde, de
de Z.O. en de O. richting, werken, welke op beide aanvalsrichtingen
achter het water waren gelegen.
I n haar streven vooral, tot weerbaarmaking v a n de P r o v i n 8

4

6

i) Notulen Staten van Holland door Hop en Vivien, blz. 216 en 263. Een treffend
voorbeeld van dat kwaad doen van zulk een niet betaalde compagnie zal hierna a .
1673 die van kapitein Van Dongen leveren.
•) T a p , blz. 235 en 250; ook 387. Normaal betaalde Holland 58, 3 /„, enz.
») T.a.p., bL 245. Prins Willem III had 27 Mei 1673 analoge klachten. Zie hierna
""^Statenres. 12 Juli. Brief aan Gecommitteerden ter Staten-Generaal om er nogmaals op aan te dringen, dat de officieren, die hun plicht niet gedaan en zich lafhartig
betoond hebben, gestraft zullen worden; een gelijkluidende brief aani den Prins van
Oranje. Conform in Holland de onverbiddelijke gestrengheid, waarmede Prins Willem
III ons krijgswezenrichtteen zuiverde. Zie o.a. Knoop, Willem de Derde, I, blz. 12/13
""V Bosscha, Neerlands heldendaden te land, II, blz. 61/2. Op den pas aan den Zwarten Weg hadden de Staten reeds 20 Juni de aandacht gevestigd (blz. 48).
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cie werd de Prinses-Weduwe krachtig gesteund door de Friesche
predikanten. 12 Juli vergaderden niet minder dan 150 a 200 hunner, door de Classis van Leeuwarden opgeroepen, nopens 's Lands
zaken; zij besloten om alle onderwerping hoegenaamd krachtdadig af te raden, regenten en inwoners tot een standvastige en manmoedige verdediging aan te manen. In alles pleegden zij overleg
met de Prinses-Weduwe, die zich bereid verklaarde de vergadering zooveel mogelijk van dienst te zijn. De predikanten begaven
zich in optocht naar 's Lands vergaderzaal, waar hun voorzitter,
de moedige, later zoo beroemde Balthasar Bekker, predikant te
Franeker ), den Staten te kennen gaf, „hoe groot de misbruiken
waren, in kerk en Staat ingeslopen; dat het verval van den Staat
voornl. was veroorzaakt door het goddeloos ambt-verkoopen,
waardoor de gemeente bijna werd uitgeput en de rijkdommen gebracht onder eenige weinige personen, die het roer in handen hadden, zoodat er grietmannen waren, die drie of vier van de aanzienlijkste ambten bedienden; dat men alzoo de betrekkingen niet
gaf aan de bekwaamsten, maar aan hen, die daarvoor het meeste
geld boden, ja zelfs aan kinderen, die den Lande geen dienst konden doen *); dat kunsten en wetenschappen niet werden gevoed,
maar uitgebluscht, en dat men alzoo aan middelen van reformatie diende te denken tot afwering van den nakenden ondergang
van den Staat en bijzonder tot aanstelling van een generaal
hoofd" ). De voornaamste verdere eischen waren: het zonder uitstel , jedresseeren" van de militie (het krijgsvolk) der Provincie;
den Prins van Nassau (Hendrik Casimir II) dadelijk stellen in zijn
functie van Stadhouder en Kapitein-Generaal over de Provincie,
om hem daarna onmiddellijk als hoofd van een krijgsraad naar
het leger te doen vertrekken; tot versterking van het leger en betere bezetting van alle passen, den derden man der burgerij (steden) en van de huismanschap (platteland; grietenijen) „uitloten".
De Staten gaven gehoor aan de voornaamste wenschen, ook
door een vergadering van burgers op den Stadsdoelen uitgesproken. Bij resolutie van 13 Juli werd Prins Hendrik Casimir ontheven van het afwachten van den voorgeschreven ouderdom van 20
l

8

,*) Zijn leven is beschreven door Dr. W. P. C. Knuttel ('s-Hage, 1906).
) Ulrik Huber: het ambt-verkoopen „de schandvlecke ende de kancker van de
Vriesche Regeringe". Een andere groote grief vormden de zeer hooge belastingen.
») Eekhoff, blz. 279.
a
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jaar (hij was nauwelijks 15J jaar oud) en werd hij gesteld „in de
dadelycke functie ende possessie van het Stadhouderschap ende
Capiteinschap-Generaal dezer Provincie" met alle voorrechten
enz., welke de voorgangers uit zijn H u i s hadden genoten ). U i teraard had, voornl. i n verband met den leeftijd, dit besluit slechts
eenige moreele waarde, doch geenszins de feitelijke, welke verbonden was aan het herstel v a n Prins W i l l e m I I I i n de waardigheden
van zijn voorvaderen. De jeugdige Stadhouder heeft wèl meermalen i n het hoofdkwartier te velde vertoefd, doch bleef overigens
aan zijn studiën. V a n rechtstreekschen invloed op het krijgsbeleid blijkt nergens, en i n 1673 had Vorst Johan Maurits onvoorwaardelijk daarvan de leiding. Zelfs treft het, dat bij het nemen
vantalvanbestuurs- en verdedigingsmaatregelen i n 1673 de Stadhouder i n het geheel niet meer werd medegeteld, doch weer sprake
was van de „ R e g e n t i n n e " ).
Behalve op de reeds genoemde drongen de predikanten enkele dagen later nog op eenige andere punten aan: 1°. „ d a t niet
alleen by het hooftquartier, gelyck airede bestelt is, twee predikanten souden z y n , maer dat oock op elck capitaele post
een geschikt werde, die uyt loutere liefde, sonder eenige t r a o
tement daer voor te genieten, de militie i n den woorde en i n
den gebede soude voorgaen, op alle voorvallen nauw acht geven
en de resp. classen van nodige kunde dienen"; 2°. „ d a t alle Paepsche officiers uyt het uytschot der burgerye ende huysmanschap
[d.w.z. de reeds hiervoor vermelde volkswapening] werden uytgemunstert, tot corporael en landtspassaten i n c l u y s " ; 3°. exacte
informatie en streng straffen v a n „eenige heeren", die zich zouden
hebben schuldig gemaakt aan verdragen over contributies met
den vijand en ambtverkooperij; 4°. streng en ten spoedigste straffen v a n verraders, spionnen, „overleveraers v a n fortressen";
enz. )
De Staten antwoordden tegen het zenden van predikanten naar
het leger geen bezwaar te hebben. A l s legerpredikant is tijdens dezen veldtocht bijzonder op den voorgrond getreden „de zeer ge1

2

8

*) Hij had 7 Juni 1672 zijn dienst „voor de defensie ende behoudenisse van het Vaderland" den Staten aangeboden, die hem daarvoor zeer beleefd bedankt, doch daarop
niet beslist hadden.
•) Zie o.a. blz. 80/3, vooral noot 3) van blz. 82.
*) 15 Juli 1672 voorloopig in de Staten behandeld.
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leerde en welsprekende" J. van der Waeijen, predikant te Leeuwarden. Hij werd op hoog bevel naar het leger gezonden en „heeft
door zijne treffelijke toespraken niet weinig den moed van bevelhebbers en gemeenen, tot groot nut van het Vaderland, vermeerderd" *). Tegen het afzetten van al het Roomsche kader der volkswapening hadden de Staten bezwaar; bij volgende benoemingen
zou op het geloof worden gelet *), doch het ging niet aan de reeds
in functiën zijnden op eens af te zetten. Voorts ontkenden zij, dat
er van de zgn. capitulaties iets waar was; misschien waren er in de
eerste consternatie door deze of geene Ontworpen, maar niet door
eenig college ). Tegen het verkoopen van ambten hadden zij reeds
een krachtige resolutie genomen *).
Ten einde aan de nog steeds loopende geruchten, dat eenige leden van de Regeering zich zouden hebben schuldig gemaakt aan
ontrouwen verraad, een einde te maken, bepaalden de Staten bij
resolutie van 18 Juli nog, dat ieder, die een persoon in of buiten
de Regeering zou aanbrengen, beschuldigd van onderhandelen
met den Vijand, 100 gouden Friesche rijders zou ontvangen, indien de aanklacht gegrond werd bevonden. Bleek echter, dat was
getracht om „een eerhek man door opgeraepte straetgeruchten
ende ydele beschuldigingen verdacht te maecken", dan zou de
dader worden gestraft als „calumniateur ende perturbateur van
de gemeene ruste".
s

') Ypey en De Boer ln hun verhandeling nopens Friesland in 1672/3. Reeds bij Staten-res. van 20 April 1672 was Everardus Nappius aangesteld tot vlootpredikant voor
de Provincie. In 1678 is de bekende, meermalen genoemde predikant Balth. Bekker
op verzoek van den Raad van State als legerpredikant naar ons leger te velde in de
Z.Nederlanden gezonden; hij werd ingedeeld bij de cavalerie. Uit zijn zeer merkwaardigen brief d.d. 26 Sept. 1678 aan de Classis van Amsterdam blijkt, dat onze krijgsmacht toen, wat de krijgszaken betrof, van zeer goed gehalte was. Wat de „gemanierdheid en godsdienstigheid" aanging, stond zij z.i. bij alle andere legers ten achter.
Godsdienstige officieren en veldpredikers hadden „nergens minder godsdienstigheid
bevonden als bij ons". „Men marcheert, men voeragieert, men batailleert, men doet
allerleye krijgshandelingen op dagen en uuren als men prediken of bidden moest".
Geen slag, hoe gewichtig ook, werd krachtens last van hoogerhand begonnen of geëindigd met bidden, zelfs niet die van St. Denis, geleverd op den dag des Heeren. (Zie
Knuttel. T.a.p. blz. 121/5).
*) Inderdaad bepaalden de Staten reeds bij res. van 16 Juli d.a.v., dat bij het a.s.
uitcommandeeren van den derden man geen Pausgezinden mochten worden aangesteld tot kapitein, luitenant of vaandrig.
*) Verg. blz. 23/4 voor de vergadering van gedeputeerden met het Provinciale Hof
inden nacht 13/14Juni.
*) Zie voor het aandeel der predikanten in dezen: Dr. Knuttel, t.a.p., blz. 86 tot 95.
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SCHETS I

De biervóór beschreven maatregelen gaven aanvankelijk algemeen voldoening. Met kracht werden thans de belangen der
verdediging aangevat en dit bracht de overige, nog onverhoorde
klachten des volks voorloopig tot zwijgen.
Verschillende met elkaar verband houdende maatregelen, al-
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le een gevolg van 's vijands opmarsen naar Groningen, enkele ook
eerst mogelijk geworden door de geschetste wending in het bestuur der Provincie trekken thans de aandacht:
A . het zwaartepunt van de verdediging van Friesland werd
tijdelijk meer naar den linkervleugel der Oude Friesche Linie verplaatst. Men begon voorts rekening er mede te houden, dat de
Friesch-Groningsche Linie doorbroken kon worden en dat men
dan de eigen linie tot aan de Lauwerszee zou moeten doortrekken.
B. eerst thans ging men over tot het stellen van belangrijke
onderwaterzettingen.
C. het z.g. „uitschot van den derden man" werd opgeroepen en
naar het front gezonden.
D. de vrees voor een aanval uit het Z.O. verminderde, zoodat
de op dit front overgebleven troepen van De Schouw weer tot
vóór het water werden opgeschoven.
E. op den uitersten rechtervleugel vond een offensief stoot tegen
Kuinre plaats, een eerste offensief onzerzijds en een bescheiden
tegenzet tegen Munster's aanval op Groningen.
ad A. 9 Juli schreven de Staten aan hun gecommitteerden te
velde in het leger te Heerenveen, hoe men in groote bekommernis verkeerde, waarheen Munster zich nu zou wenden en hoe „te
bevresen staet, dat de Bisschop, eer wij 't weten, ons over den
hak come ende met de slag self waerschouwen". Blijkbaar voorzag men ook de mogelijkheid, dat Munster eerst Groningen aanvallen en dan tevens flankeerend kort bezuiden de Lauwerszee tegen Friesland optreden kon, want de Staten spraken nu voor het
eerst over het opmaken van de aan de passen gelegen schansen bij
de Zwarte Dijk, Breeberg, de Friesche Palen en bij de Leek, waar
de Friesche linie aansloot bij de Groningsche ).
Daar die lange, gecombineerde Linie door een stoot des vijands
uit N . Drenthe, richting Lauwerszee, doorbroken kon worden,
Friesland alsdan voor de verdediging op zichzelf zou komen te
staan, werden de gecommitteerden tevens aangeschreven om
„oculaire inspectie te nemen", wat er aan de zeedijken, trekpaden
en andere passen in KoUummerland en Dongerdeel moest worden
verricht om de Provincie ook tegen een inval van die zijde te beveiligen. Aldus ontstond geleidelijk, te beginnen met den rechter1

') Vergelijk voor deze aaneengeschakelde Linie schets I.
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SCHETS II

OUDE FRIESCHE WATERLINIE VAN 1672—1673
(Linie van Linde, Tjonger, enz.)
Schaal t : 500.000.
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d e — t o t Kollummerzijl een vleugelaanleuning vinden aan de L a u werszee ) , terwijl de verdedigers van de Provincie Groningen zich
dan achter het Reitdiep konden terugtrekken *). Achter dezen
Provincialen linkervleugel of tweede linie k o n dan daarna nog,
bij deze aanvalsrichting, weerstand geboden worden i n 3 achtereenvolgende lijnen, welke onderdeden vormden van een derde
linie, meest achter het water, n.1.: 1°. te Suameer, Bergum en N .
achter het Bergumermeer; 2°. i n de lijn Suawoude—Tietjerk—
Hardegarijp *); 3°. op 6 K . M . ten O. v a n Leeuwarden. Daar het
terrein tusschen de Zwartendijkster schans en de Lauwerszee hoog
en moeilijk onder water te zetten, bovendien meer bedekt was en
een grooter aantal toegangswegen bezat dan overal elders, had
men het reeds vroegtijdig van belang geacht, o m Leeuwarden uit
O. richting nog rechtstreeks door een sterke, eenigszins permanente
linie te dekken. Bij resolutie van 20 J u n i hadden de Staten de versterking v a n den Zwarte-weg zeer noodig genoemd en werd besloten daar zonder eenig tijdverlies „eenig retranchement omtrent
de derde brug, neffens de beide wielen"[d.w. tusschen de Kleine
en de Groote Wielen] op te werpen. De twee hier aangelegde schansen ontvingen de namen Albertina Agnes en Hendrik Casimir ).
De plaats was uitstekend gekozen: aangeleund aan twee wielen,
nauwelijks te omgaan, met een laag, vlak een open terrein vóór
z i c h ; alleen naar hedendaagsche begrippen natuurlijk veel te
dicht op de hoofdstad der Provincie. N o g thans vermeldt de Stafkaart hier de Schanzerbrug i n den grooten kunstweg LeeuwardenGroningen. 3 J u l i werd besloten o m de werken aldaar voor de
eene helft door het uitschot, voor de andere door publieke aanbesteding te doen opmaken. Daar deze nieuw opgeroepen soldaten
veel slechter opschoten dan de werklieden der aannemers ) , werd
11 J u l i besloten ook de andere helft van het werk pubhek aan te
besteden, daar het van groot belang was, dat deze werken hoe eer
hoe beter gereed kwamen. Daarna werden i n die schansen nog
l

4

8

*) Zie voor dezen N. vleugel blzn. 50/1, alsmede schet» II. De schans bij de Friesche
Palen vormde ook de tweede linie voor het frontgedeelte Breebergerschans — Swarttendijksterschans — de Leek.
') Zie voor deze beperkte Groningsche linie de kaart bij Dr. Theissen, blz. 87.
•*) In elk dezer beide lijnen hebben Aylva's mobiele troepen een gedeelte van den
zomer van 1672 gelegen.
*) Eekhof, blz. 273.
•) De ervaring in 1673 was meermalen, dat de soldaten beter en williger werkten
dan het „opbod".
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houten hutten voor troepenlegering aangebracht (Statenres. van
3Aug. 1672).
De 3 zoo even genoemde, achter elkaar gelegen stellingen maakten deel uit van de groote Friesche Linie dwars door de Provincie,
N.W. van, derhalve achter het water, waarvan de linkervleugel O.
van Leeuwarden verder over Dokkum en Engwierum liep (zie
blz. 57). Vooral aan Dokkum. een zeer belangrijk knooppunt van
uit 's vijands richting voerende wegen op het meest toegankelijke
deel der Provincie werd èn in 1672 (blz. 50) èn in 1673 bijzondere aandacht geschonken. Zooals hierna zal blijken, is deze
reduitstelling later ten deele nog door troepen bezet geworden.
In de bovenbeschreven Oude Friesche linie werd nu vanaf 12
Juli — toen de Staten zekerheid hadden, dat Munster zich tegen
Groningen wendde — het zwaartepunt der verdediging, en daarmede van de beschikbare troepen, hetwelk eerst op Heerenveen
was gevallen, meer naar het N. verplaatst, opdat Leeuwarden ook
tegen een aanval uit het O. mocht worden beschermd. Zelfs werd
het hoofdkwartier van het veldlegertje vóór 12 Juli van Heerenveen eerst ten deele en daarna in zijn geheel naar Bergum verplaatst. Genoemden dag bevonden Aylva en een gecommitteerde
te velde zich aldaar, ten einde, er ook aan den Zwarte-weg, de
schansen te inspecteeren en op alles de vereischte orde te stellen *). Van daaruit werden voorposten vooruitgeschoven op de
Suameerder heide ). De troepen lagen op die heide verschanst
en volkomen veilig, omdat de vijand slechts langs den weg van
Nijega kon oprukken. Teruggaande tot den Bergumerdam, kon
men altijd nog achter het water hardnekkig weerstand bieden.
Mede op 12 Juli machtigden de Staten, overeenkomstig het
voorstel van Gedeputeerden, de gecommitteerden te velde om het
gros der ruiterij naar de rijde van Marum en de Friesche Palen te
zenden, ten einde de Provincie aan die zijde tegen vijandelijke excursiën en strooperijen te dekken. Tevens werden die gecommitteerden eraan herinnerd het lichten, breken en onbruikbaar maken van de wegen, bruggen en passen, van Groningen richting
Dokkum of Kollum leidende, te doen voorbereiden. 18 Juli coma

') Statenres. 12 Juli 1672.
•) Eekhof, blz. 273.
Van Dam Van Isselt
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rnitteerden de Staten eenige heeren, om dit werk met behulp van
„de naest gelegene huysluyden" inderdaad ten uitvoer te leggen.
Voorts werden krachtens besluiten van Gedeputeerden, d.d. 10
en 13 Juli enkele compagnieën van het uitschot gedirigeerd op
Cort-Woldumertille ). 15 Juli was reeds besloten, om zoo mogelijk
2 compagnieën te paard naar de grens bij Stroobos te zenden, teneinde daar samen met Groningsche ruiterij te patrouilleeren, terwijl 2 dagen later aan Graaf Hendrik Casimir te Bergum ) als
Stadhouder en Kapitein-Generaal werd gevraagd om ook een paar
compagnieën bij Visvliet te leggen; cavalerie kon hier, op den linkervleugel, tevens de verbinding met de Groningsche Linie waarborgen. Dienzelfden dag vestigde men, daar Overijssel, Coevorden
en andere considerabele sleutels der Provincie in handen des vijands waren gevallen, er andermaal de aandacht op, „dat bij de
Swarte dijck, Breeberch, de Friesche Palen ende de Leek voor desen eenige schansen ende opwerpingen hebben gelegen, waeraf
dese provincie in gelycke noot ende gevaer van alle uyren besprongen ende overrompelt te worden, sig met goede vrugt ende
succes heeft gedient". Natuurlijk moesten die posten zoo spoedig
mogehjk worden opgemaakt. Dokkum, „een seer considerable
post aen 't hooglant sijnde ende aen wekkers behout veel gelegen
is", moest behoorlijk van een commandant, troepen en munitie
worden voorzien. 17 Juli werden de Raden ter Admiraliteit te
Harlingen aangeschreven-, daarheen ook 6 a 8 kanonnen en eenige goede kanonniers te zenden. De geschiedkundige herinnering
doelde hoogstwaarschijnhjk op den winter van 1592/3, toen Friesland's Stadhouder, Graaf Willem Lodewijk, de schans aan de
Friesche Palen deed graven en daarin zijn Overste-Luitenant Taco
van Hettinga legde met 800 man, om bij wintertijd het platteland
te vrijwaren voor een inval van stroopende Spaansche benden van
de zijde van Groningen. In Mei 1594, kort vóór den overgang dier
vesting naar onze zijde, riep Willem Lodewijk bovenvermelde lijn
van schansen, feitelijk den linkervleugel der provinciale Friesche
Linie van 1672/3, in het leven door den aanleg van schansen bij
Bredenberg, Zwartedijk, Termunten en Kollumerzijl *)•
1

2

l

) De Kortwoldertille was een brug Z . 0 . van het gehucht Kortwolde in den weg
van daar naar Doezum (Groningen).
*) Hier was dus nu het Hoofdkwartier.
») Dr. L . H . Wagenaar, Uz-Heit (Graaf Willem Lodewijk), blz. 188,195 en noot 104
op blz. 452.
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Het opmaken ook van deze posten geschiedde in den zomer
van 1672 zeer langzaam, want 7 Augustus, toen het beleg van Groningen reeds bijna 4 weken gaande was, schreven de Staten aan
Hendrik Casimir en de gecommitteerden te velde — andermaal
onder verwijzing naar het exempel, dat de voorouders daar hadden gegeven —, hoe dié considerabele posten „niét verzekerd en
bijna zonder bezetting" waren, waaruit voor de goede ingezetenen
groote overlast kon voortspruiten. Men moest er dus eens ernstig
zijn gedachten over laten gaan, hoe die posten en advenues gefortificeerd en bezet konden worden; daarna zouden de Staten
daarover beshssen!
Dat het zwaartepunt der verdediging van Friesland, in verband met 's vijands aanwezigheid vóór Groningen, naar het N .
werd verlegd, bleek doelmatig. Reeds 12 Juli — den dag, waarop
's vijands gros vóór Groningen aankwam — plunderden Bisschopschen de Leek. Den volgenden dag trokken zij van daar de Ematille over met het doel de Friesch-Groningsche Linie te doorbreken, Aduarderzijl te bezetten en Groningen ook van de W. zijde
af te sluiten *). De Munsterschen breidden zich in het Westerkwartier, „zeer erbarmelijk huys houdende met rooven en steelen", uit tot Zuidhorn, Noordhorn, Nijezijl, Oldehove en Ezinge,
vlak bij Aduarderzijl, voor welken laatsten post zij danig het
hoofd stootten. Niettemin werd door een en ander de Groningsche
Linie tijdelijk volkomen van de Friesche gescheiden. Eerst 30 Juli,
toen de eerste troepen van het nieuw geworven regiment Jorman
uit Holland via Zoutkamp en het Reitdiep te Groningen aankwamen, trokken de Munsterschen, metrijkenbuit beladen, via Zuidhorn op het gros van hun leger terug ).
a

16 Juli deed de Munstersche cavalerie, die gedurende het beleg van Groningen Friesland in alarm zou houden (verg. blz. 35),
voor het eerst van zich spreken. 13 vanen rukten over Duurswoude en Drachten Friesland binnen en dreven een brandwacht,
die bijna werd overvallen, in de richting van Bergum op haar gros
l

) Oudtijds schreef men blijkbaar veelal Ematille. Enumatil ligt aan de trekvaart
van Groningen naar Stroobos (Hoendiep). Reeds in den Spaanschen tijd lag bij Enumatil een schans, welke meermalen belegerd en genomen werd, omdat zij een der
aanvoerwegen uit het W. naar Groningen beheerschte. Ook sluit het gehucht een der
wegen af voor wie over de Leek eerst in N.richtingis doorgedrongen, om zich daarna
O. waarts naar Groningen te wenden.
*) Van Domselaer, I, blz. 336/47.

52

D E V E R D E D I G I N G V A N F R I E S L A N D IN

1672—1673

SCHETS III

DE NIEUWE FRIESCHE LINIE

(Achter het merengebied en het water)

terug. De Friezen zouden het te kwaad hebben gekregen, zoo
zij niet bij Nijega door hun oprukkend voetvolk ondersteund waren geworden. Ten slotte week de vijand met een verhes van 150
man. Door onze troepen werden bij die gelegenheid „verscheidene
wanordres en wandevoiren, foules ende overlast" bedreven en de
bewoners met fourageeringen zulk een overlast aangedaan, dat de
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Stadhouder werd aangeschreven daarop orde te stellen *). In den
nacht 8/9 Augustus verrichtte bedoelde Munsterscbe cavalerie 3
verwoede aanvallen op een door de onzen nieuw opgeworpen
schans bij Heeren veen, welke eveneens mislukten ).
De opmarsch van Munster tegen Groningen en eerstvermelde
aanval op Friesland maakten indruk in deze Provincie; men zag
nu hetzelfde gebeuren als op het Z.O. front der Provincie tijdens
den eersten opmarsch des vijands in Juni (verg. blz. 29/31): onze
troepen trokken uit het voorterrein terug naar het sterkere polderland. Het hoofdkwartier te Bergum, achter al de genoemde
posten van den linkervleugel gelegen, ging terug tot Tietjerk,
waar de Stadhouder, de gecommitteerden en Aylva minstens van
22 Juli tot 3 Aug. hebben verbleven.
2

Aldus ontstond achtereenvolgens en bij gedeelten in de hoofdaanvalsrichtingen de laatste reduitlinie, die achter het water, welke reeds
in Juli i6j2 werd uitgestippeld, welke in den tegenwoordigen tijd als
de verdedigingslijn zou moeten gelden, en welke wij daarom de
Nieuwe Friesche Linie noemen *).

Ook nu — evenals een maand te voren bij den teruggang van de
troepen op het acces Heerenveen — ontstemming en vrees bij
regeering en bevolking over het teruggaan van de troepen. 23
Juli committeerden de Staten — overwegende, dat er tengevolge
van het „afsacken van het leger naar de Zwarte weg overal groote
ontevredenheid ontstaan is" — vier heeren om zich naar het leger te begeven en van de „Generaelspersonen" inhchtingen te verkrijgen, waarom men het leger zoo ver in het hart der Provincie
Het terugtrekken. Het was alles copie conform van 21 Juni te
voren!
Toen de eerste schrik, veroorzaakt door Munster's opmarsch
naar Groningen, voorbij, het gros van het Hollandsche regiment
Jorman 2 Augustus in 31 schepen in Groningen aangekomen was en
de Munsterschen het Westerkwartier dier Provincie weer volkomen
hadden ontruimd, ontstond bij de Friesche Staten het streven, om
de troepen op den linkervleugel weer vooruit te brengen en aldus de
') Statenres. 19 Juli 1672. Omtrent het afslaan van 's vijands aanval een uitvoerig
verslag in de resn. van Gedeputeerden d.d. 17 Juli 1672.
*) Hieromtrent een verslag d.d. 9 Aug. 1672 uit Heerenveen van J. van Velzen in
de bibliotheek van het Friesch Genootschap te Leeuwarden.
•) Zie blz. 56, alsmede schets III.
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doorgaande verbinding met Provincie Groningen te herstellen;
dit laatste was van te meer belang, daar men er ernstig over begon
te denken, om de belegerde stad met een „secours" van troepen te
hulp te komen. 10 Augustus besloten de Staten, om het „uitschot''
te Kollum, met wat troepen versterkt, naar „Eemetille" *) te zenden, mits Groningen voor huisluiden met schoppen zorgde. Na
„verhoopte bemagtinge van die favorabele post", welke den O.
kant der Provincie zeer daadwerkelijk kon dekken, zou men zich
dan daar verschansen. Reeds 15 Juli hadden twee gecommitteerden van Groningen aan Friesland verzocht 1500 man te voet en 3
compagnieën te paard naar de grenzen van Stad en Lande te zenden. Daarop werd 16 Juli afwijzend beschikt, daar men zelf de
troepen niet kon missen; het zenden van een paar compagnieën
te paard naar Stroobos werd in gunstige overweging genomen
(verg. blz. 50). 20 Juli werd op een vraag van Groningen geantwoord, dat men wel troepen over had, doch kruit te kort kwam,
hetwelk zou worden aangemaakt; zoodra het gereed was, zou men
hulp zenden. Tevenswerd den Prins van Oranje verzocht, om het
„Chur Brandenburgs secours" *) en andere hulptroepen „a droiture" naar Friesland en Groningen te zenden. De Prinses-Douairière werd verzocht dit verzoek bij den Prins te willen ondersteunen. 5 Augustus werd overwogen om kolonel Bamphield met
zijn regiment naar Groriingen te zenden, doch dit bleek den 6
onnoodig, daar de Prins van Oranje er het regiment Jorman
uit Holland heen had gezonden; Friesland voegde daarbij nog
ongeveer 250 man en 20.000 pond buskruit, alsmede / 2000 voor de
betaling van de troepen ). Ook zou het zenden van eerstgenoemd
regiment vermoedelijk onmogelijk zijn gebleken, want 6 Augustus
protesteerden de Staten er bij den Prins en de Staten van Holland op verstoorden toon over, dat het regiment Bampfield was gecasseerd: „Soo moeten wij UEd.Mo. in bedenken geven, of deselve oock konnen oordeelen, dat het met haer gewoonlijke been

8

*) Lees: Enumatil(le); verg. noot') van blz. 51.
•) Brandenburg was in Dec. 1672 onze bondgenoot geworden; de verbinding
destijds plaats via Emden.
•) Eekhof, blz. 274. Zie ook Statenres. van 14 en 16 Aug. 1672. Er schijnen Ook 400
musketten gezonden te zijn. Volgens Dr. Theissen, blz. 118, was in de 2e helft van
Juli om zoo mogelijk het gros van Friesland'* militie, doch in elk geval 12 a 1300 man
te voet, gevraagd, doch niets gekregen; echter zouden reeds 25 Juli/4 Aug., een week
vóór de aankomst van het regiment Jorman te Groningen, aldaar de eerste Friesche
hulptroepen zijn binnengekomen (t.a.p., blz. 120).
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scheidenheit alleszins overeencomt, het eenigste regiment, waervanwy eenigedienst ende nut in deze noot comen te trecken, vooraf sonder eenige communicatie te casseren ende een goede party
van onse militie ondertusschen of by haer of in sodanige frontieren te houden, waer hare provincie meestendeels wordt gedeckt" ).
Welk een zeldzame staaltjes van Provinciahsmel
Eerst 20 Augustus, bij het einde van het beleg van Groningen,
zijn uit Friesland 4 compagnieën, n.1. één te paard en 3 te voet —
vermoedelijk de reeds op blz. 114 bedoelde troepen — te De Leek
aangekomen en hebben daar post gevat, om het Westerkwartier te
beschermen; zij vonden daar door den Munsterschen inval aller1

lei bedorven en vernield *). Door bezetting van genoemd gewichtig
tusschensteunpunt werd de doorgaande Friesch-Groningsche Linie,
sedert 13 Juli doorbroken, weer hersteld.

ad B. (zie blz. 44). Toen de vrees groot werd, dat Munster ook
tegen Friesland zoü oprukken, schreven de Staten 9 Juli 1672 aan
hun geconunitteerden te velde in het leger te Heerenveen: „De
ordres van UEd., op het openen der sylen ende sluysen gestelt,
hebben wy ons wel laten gevallen, met vertrouwen, dat de effective executie daer rede all op sall sijn gevolgt". Hieruit valt af te
leiden, dat het eerste bevel tot het inlaten van zout water is uitgegaan van die gecommitteerden. Echter hadden de Staten bij
een resolutie van 8 Juni 1672 oorspronkelijk de bevoegdheid om
bevelen te geven tot het stellen van onderwaterzettingen gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten (blz. 23). En blijkbaar niet wetende, dat gecommitteerden in dit opzicht eindelijk tot de daad waren
geschreden, committeerden de Staten bij een resolutie van denzelfden 9 Juli drie heeren uit de grietenij en en een uit de steden, om
met de respectieve gecommitteerden uit Gedeputeerden, Hof van
Justitie, magistraat, vroedschap, bevelhebbers en breede gemeente van Leeuwarden [door deze zelf te benoemen] „de zylen ende
sluisen deser provincie te doen openhouden, ter tijt toe het landt
genoechsaem onder water sal sijn geset, also sulcx tot dienst en
en

*) Dit regiment had mede te Zwolle garnizoen gehouden (blz. 16) en was tijdens den
terugtocht op Friesland gedeeltelijk versmolten. Het was eerst gerepartieerd op
Holland. Bij de nieuwe verdeeling op 28 Sept. 1672 werden 3 compagnieën opgeheven; de resteerende 11 kwamen voor rekening van Holland en Friesland. Zie Ten
Raa en De Bas, V, bi». 272, 278 en 489. Holland is dus blijkbaar grootendeels teruggekomen op zijn besluittotcassatie. In 1673 trad het infanterie-regiment Bamfield uit
Holland andermaal in Friesland op.
*) Van Domselaer, I, blz. 357.
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conservatie van de Provincie tegens onverhoopten overvall ten
hooghsten nootsaeckelick en dienstich gehouden wort" ). De
Staten hadden deze personen reeds naar de sluizen doen vertrekken, „ten einde dit werck nae soo langh trotteren t' eenmael effect
sortere" ). Uiteraard waren gecommitteerden te velde (die zelf
ook hadden gehandeld) tot hun „naerigtinge" nog 9 Juli door de
Staten met een en ander in kennis gesteld. Inmiddels werd de instructie voor deze nieuwe gecommitteerden vastgesteld en werden
zij „geauthoriseerd om des noot haer tot bevorderinge van 't gene
voorss. met militie [= troepen] ende de stercke hant te dienen".
Vergoeding werd toegezegd voor de schade, dooi het water aan
eigendommen te berokkenen. De groote vrees voor zout water —
het eenige middel om ,midden in den zomer en zonder voorbereiding, Friesland's boezem in korten tijd eenigszins van belang op
te zetten (Zuiderzeewater via de zeesluizen) — bleef bestaan en
bleek op overtuigende wijze. Men streefde er daarom naar, om het
inundatiewater zooveel mogelijk tot de laagste terreingedeelten
te beperken. Reeds dien dag werden eenige heeren gecommitteerd,
om te rapporteeren „wat hoge landen ende quartieren men bequamelick bij de aenstaande inundatie van 't sout water ) soude
connen conserveeren". Daar ook destijds Friesland feitelijk reeds
één grooten boezem vormde, zou al het binnengelaten water naar
het laagste, Z.W.-deel der Provincie stroomen. Bij het streven
naar beteugeling van dit binnengelaten zoute water ontstond nu
vanzelf een aangewezen waterkeering, tevens verdedigingslijn
achter het water, welke weliswaar niet in laatstbedoeld opzicht
dienst heeft gedaan, omdat men zich in 1672/3 als regel voorwaarts
van het water heeft weten te handhaven, doch welke ongetwijfeld
bij een krachtiger doorstooten van Munster uitstekende diensten
had kunnen bewijzen en daarom ook in 1672 ak zoodanig de aandacht heeft getrokken. Reeds hiervóór bleek, hoe het leger in de
2 helft van Juni en omstreeks 20 Juli 1672 op het bedreigde
hoofdacces tijdelijk achter het water terugging, onderscheidenlijk
tot De Schouw en Tietjerk + de Zwarte Weg (verg. blz. 29/31 en
53).
1

a

3

e

') Aan allerlei gecommitteerden en commissies met allerlei bevoegdheden derhalve
geen gebrek!
") Op blz. 32 bleek, dat reeds 21 Juni bevel was gegeven, om bepaalde sluizen bij
vloed open te zetten.
*) Wij cursiveeren: dus nog geen zeewater ingelaten.
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Blijkens een Statenresolutie van 12 Juli gaven de heeren, den
9 gecommitteerd, „om te sien wat landen en plaatsen by de
tegenwoordige*) inundatie van het sout water souden sijn te bevryen" „in bedencken of niet van Worcum behoorde begonnen
te worden, en voorts de treckweg langs tot aen Tierckwerder sijl
gegaen. Ende van daer de Hemdijck langs voorby Westhem en
Abbegae tot aen de nieuwe sijl, van daer by Oosthem tot door
Sneek aan de groene dijck, die dan voort loopt tot aen De Schouw,
ende vervolgens door Ernsum over de Foecke Tille door Sinserbuiren tot aen de hoge weg, ende soo vervolgens de weg langs tot
aen Leeuwarden". Daar men geen middel had kunnen vinden, om
Tietjerksteradeel, Dantumadeel en de overige grietenijen, naar
den woudkant gelegen, van zout water bevrijd te houden, had
men verder den trekweg van Leeuwarden tot Dokkum „tot een
draet van onse besognes" genomen, en ten slotte den dijk van het
Dokkumerdiep tot aan Kollumerzijl. Hier werd derhalve een
verdedigingslijn, tevens waterkeering, diagonaal door Friesland
van Zuiderzee tot Lauwerzee aanbevolen, doch achter het merengebied en het water ), buiten aansluiting bij de Provincie Groningen
en nu ten deele met gebruikmaking van zout water. De reeds ingerichte steunpunten aan De Schouw en tusschen de 2 wielen O. van
Leeuwarden maakten daarvan deel uit. Bij schrijven van 15 Juli
droegen de Staten den steden Stavoren, Workum en Hindeloopen
op, om voor rekening van de Provincie ieder een bemande sloep
onder een kwartiermeester naar bet Tjeukemeer te zenden om dit
met de aangrenzende landen te bewaken en mogelijken toevoer
des vijands af te snijden.
e n

2

Wel wetende, dat de linkervleugel der ontworpen linie bepaald zwak was nabij de Lauwerszee, deden de heeren ten slotte
het voorstel, om daar verschillende bruggen op te breken, wegen
door te graven •), uitwateringen te stoppen en, bij oprukken des
vijands, er ook alle binnensluizen gesloten te houden. Tot „soulagement van de ingezetenen, die by deze inundatie boven andere
staan beswaert te worden", stelde men een „favorable resolutie
tot voorcominge van allerhande onheyl ende oproer" voor: vrij-

l

) Wij cursiveeren: men was dus nu begonnen met het stellen.
*) Zeer in het algemeen de waterlinie van schets III.
*) Verg. bic 49/50 voor het resultaat.
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stelling van allerlei belastingen dan wel vergoeding der schade
door de niet bezwaarde ingezetenen. Het doen afstroomen, in het
voorjaar, van het overtollige regenwater wreekte zich thans. Dit
blij kt andermaal uit twee resolutiën van 12 Juli, waarbij de Staten
zich vereenigden met „de consideratiin van hunne gecommitteerden tot de inundatÜa". Gelet „op den staet ende extremiteyt,
waerinne wy tegenwoordig, Godt betert, vervallen sijn" en overwegende, hoe het „beter was een bedorven als 't enemael verloren
landt te hebben", gaven de Staten last zoo spoedig mogelijk tot
het onderwaterzetten der Provincie over te gaan. Daar de van den
vijand afgekeerde grietenijen verschoond moesten blijven van het
zoute water, werden de betrokken grietluiden en magistraten
gelast de vereischte maatregelen te treffen, opdat „de vaarten,
slooten en andere uitwateringen, by voorschreven consideratie
der heeren gecommitteerden gedagt, alomme gestopt ende gedamt, ende de landen, daeraen gelegen, door dat middel van den
invloet van het sout water sooveel mogehek geconserveert mogen Worden". Hoogstwaarschijnlijk heeft daarbij de zooeven vermelde lijn als keering dienst gedaan.
Zooals op tal van plaatsen in Holland werd ook in Friesland
hier en daar tegenstand ondervonden bij het stellen en onderhoudender onderwaterzettingen. Uit resolutiën der Staten van 22 Juli
blijkt, dat men te Oltwolde ) en Makkum de ebdeuren der zeesluizen niet dichtgehouden had, waardoor het boezemwater bij eb
weer afstroomde en .de goede bedoeling der Staten „geheel illusoir" werd gemaakt. De betrokken grietluiden, maar ook de magistraten van Stavoren en Workum werden nu aangeschreven
behoorlijk te letten op het doelmatig bedienen der sluizen, met
bedreiging, dat daarin anders „met de stereke handt tot laste en
kosten van haerlieder ingesetenen" zou worden voorzien. De
Staten overwogen om 2 compagnieën ruiters naar Makkum te
zenden.
ad C. (zie blz. 44). 13 Juli werden de gedeputeerden door de
Staten gemachtigd, om zoo spoedig mogelijk orde te stellen op het
oproepen van den derden man, „sonder onderscheyt van gere1

l

) Dit staat er in de resolutie. Oltwolde of Oudewolde is een dorp 2 J uur Z.O. van
Dokkum. Bedoeld werd Oldwoldemerzijl nabij de toenmalige uitmonding van het
Dokkumerdiep. Reeds 12 Juli hadden Gedeputeerden klachten, dat men daar bij alle
ebben het boezemwater deed afstroomen.
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formeerde, pausgezinde ende van andere religie *), met dien verstande nogtans, dat de thuis blyvende sullen worden gehouden
aen de uitgaende manschap haer geweer te leenen".
Bij Statenresolutie van 17 Juli werd betreffende dit „uitschot
van den derden man, soo ten platten lande als in de stede *)" nog
het volgende bepaald: de derde man werd door loting aangewezen ; ieder moest zij n eigen wapens meebrengen (zie ook blz. 73), de
musketiers bovendien de noodige kogels. Kruit en lood zou uit
's Lands magazijn worden verstrekt. Uit het uitschot moesten compagnieën a 100 man worden gevormd onder goede, zoo mogelijk
militaire officieren. Deze zouden door de Provincie worden betaald, de soldaten, die 2 car. gulden per week ontvingen, voor de
eene helft door de Provincie, voor de andere door de twee thuis gebleven burgers [soort weerbelasting] ). De Admiraliteit van Harlingen moest geschut verstrekken. Met wapenen heeft men groote
moeite gehad. De leveranciers wilden alleen tegen gereed geld
leveren (Statenres. 22 Juli). Naar Amsterdam gingen twee gecommitteerden met machtiging om zijdgeweren aan te schaffen voor
7500 man en een leening van 2 a 3 ton gouds te sluiten (id. 26 Juli
en 3 Aug.). In 's lands magazijn ontbrak zeer veel; daarom sloeg
men zijn oog op een groot getal wapens met munitie, welke te
Hamburg zouden zijn (id. 23 Juli). Bij dergelijke leverancies,
ook van troepen, was het van groot nut, dat de verbinding met
Groningen en daardoor, via Emden, die met Duitschland openbleef ), ook dat wij tijdens den geheele oorlog blijvend het meesterschap over de Zuiderzee behielden ). De Staten schonken dan
ook voortdurend aandacht aan den mond van de Eems. Toen een
poging was mislukt om den Prins van Oranje te bewegen — onder
het voorgeven, dat de Admiraliteit ze niet had—twee oorlogsschepen en een snauw voor dien mond te leggen, ten einde 's vijands
aanvoer via Emden te stremmen, den onzen te handhaven en
Delfzijl met Lieroort te beschermen *), verzochten zij 3 Augustus
8

4

8

') Wellicht doelt dit er op, dat thans de vrijstelling van den krijgsdienst voor de
Doopsgezinden verviel (vergelijk blz. 13); echter werd zij bij Statenres. van 15/25
Aug. 1673 andermaal verleend (zie blz. 189).
*) Doorgaans kortweg: „uitschot" geheeten.
*) Zie voor de questiën, welke te Leeuwarden over deze betaling rezen (schoorsteengeld) : deze Bijdragen, III , blz. 347.
*) Zie o.a. twee Statenresn. van 20 Juli nopens het „Chur-Brandenburgsch secours."
3 Aug. hulp van Saksen en Brandenburg.
*) Zie hieromtrent Aanteekening III aan het slot dezer studie.
*) Statenresn. van 16 en 18 Juli. 1672.
1
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genoemde Adrnirahïeit daar een uitlegger te posteeren, vooral
om 's vijands toevoer van levensmiddelen via Emden naar zijn
troepen vóór Groningen te beletten.
In hun overzicht van de gebeurtenissen van 1672/3 berekenen
de ingenieurs Ypey en De Boer, dat dit „uitschot van den derden
man" 7620 man moet hebben opgeleverd; immers Leeuwarden
had van de eerste 3000 man er 250 moeten leveren of Via*)• Thans
gaf het er voor 't uitschot 635. Eekhoff vermeldt, dat er nu binnen enkele dagen andermaal 3000 man onder de wapenen zijn ger
roepen, om voor een maand tot versterking van het leger bestemd
en dan afgelost te worden; derhalve in totaal slechts 6000 man.
Ik houd zijn getal voor dichter bij de waarheid dan het eerste,
daar ten plattelande niet overal met gehj ken spoed en gehj ke geestdrift aan den oproep zal zijn voldaan als te Leeuwarden. Bovendien blijkt uit een Statenresolutie van 17 Juli, dat ten aanzien van
de geïnundeerde en de overheerde grietenijen met zeer groote lankmoedigheid werd opgetreden, terwijl de Staten bij resolutie van 5
Augustus hun gecommitteerden aanbevalen, om het gebruik van
huisluiden voor het „maecken van de trancheën in 't leger zooveel
mogelijk te beperken, aangezien de opbod van de derde man daardoor merckelick wordt veragtert" en omdat volgens oud krijgsgebruik de troepen zelf daarvoor moesten zorgen ). Als tweede
argument om de huisluiden zoo min mogelijk met schansarbeid
lastig te vallen, werd 9 Augustus daaraan nog toegevoegd, hoe het
van veel belang was, dat de grond werd bebouwd.
Reeds 22 Juli trokken 4 compagnieën burgers, elk a 200 man,
van Leeuwarden uit; 2 compagnieën volgden enkele dagen later;
20 Augustus werden allen vervangen door opnieuw uitgelote burgers, die naar de Oude Schouw of naar Tietjerk-Hardegarijp
werden gedirigeerd (periodieke aflossing?).
„Nu was er ontzag voor de regeering en ijver in de uitvoering:
de verslagenheid en vrees, welke de krachten weder hadden verlamd, maakten plaats voor moed en inspanning, en in het overige
der maanden Juli en Augustus betoonde het volk zich rustig van
2

*) Zie voor de eerst gelichte 3000 man (res. 25 Mei 1572) blz. 22.
*) Prins Maurits voerde h.t.1. het gebruik in, dat de soldaten zelf, tegen betaling, de
schanswerken uitvoerden of daaraan althans een zeer werkzaam aandeel namen. Zie
L . Mulder's inleiding op het Journael van Anth. Duyck; voorts van mijne hand: Prins
Maurits' veldtocht van 1599 (Krijgswetenschap, 1917/8), blz. 90.
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binnen en krachtig naar b u i t e n O o k hier werd, evenals in H o l land na het aanstellen van een Stadhouder en Kapitein-Generaal
uit het Huis v a n Oranje-Nassau, met groote gestrengheid opgetreden tegen de „ veege ende troulose officieren, wier fouten en wandevoiren anderer ter exempel nae exigentie van saecken worden
gestraft ) " en wier goederen en effecten krachtens resolutie der
Staten van 15 J u l i onmiddellijk moesten worden geïnventariseerd •).
Aldus werd i n 1672 de weerkracht v a n Friesland trapsgewijze,
naarmate van de behoefte, opgevoerd. H a a r m a x i m u m moet zij
bereikt hebben einde Augustus. Men beschikte toen over omstreeks
8000 man aan troepen, benevens nog 5000 gewapende burgers en
landlieden ). De troepen bestonden u i t : a. 1300 a 1400 man,
waarmede A y l v a i n J u l i op Friesland was teruggeweken (blz. 21),
b. van elders terug ontboden dan wel nieuw i n dienst genomen
troepen, waaronder het regiment Unico Ripperda (blz. 26 en 16);
dat, ter repartitie v a n Overijssel staande, door Friesland werd
overgenomen ); c. de zeer vele Friesche soldaten, die óf uit de
Betuwe óf uit vermeesterde grensvestingen bij de overgave gevlucht dan wel daarna losgekocht waren (blz. 26).
U i t de 28 September 1672 door den R a a d van State gemaakte
repartitie van het geregelde krijgsvolk (de zgn. militie) over de
vier niet overheerde Provinciën blijkt, dat Friesland toen 107
v a n de 781 compagnieën infanterie voor zijn rekening had, die
toen ook nagenoeg alle i n die Provincie aanwezig waren; ook
betaalde het bijna / der cavalerie ).
Bij deze geregelde troepen (militie) a. t./m. c. k w a m aan volkswapening (gewapende burgers en landlieden, het z.g. uitschot):
d. de eerste, i n J u n i gelichte 3000 man (blz, 22), waarvan een
deel echter later weer was vrijgesteld (blz. 26); e. het op 13 J u l i
a

4

6

1

6

7

•) Eekhoff. blz. 280/1.
*) Dit was in 1672 in Friesland minstens de 3e maal, dat aldus tegen dergelijke officieren moest worden opgetreden. Zie blz. 11 en 39, noot ). In 1673 was dat zelfs
medio Aug. noodig, toen de groote aanval van Munster op die Provincie loskwam.
'*f Ook werd overwogen om het aantal jonge en onervaren-officieren te reduceeren
en, in verband daarmede, het aantal koppen per compagnie van 100 op 150 man te
brengen. Het eerste kon alleen na overleg met de andere Provinciën geschieden, en
daarom kwam ook van het laatste niets.
*) Zie o.a. Eekhoff, blz. 281, en vele analoge opgaven.
*) Statenres. 20 Juli 1672: Het regiment Ripperda zal voorloopig in dienst van de
Provincie worden gehouden. Het ging 1 Oct. 1672 over op Holland.
) Ten Raa en De Bas, V . , blz. 270 e.v.
4

6
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bevolen „uitschot van den derden m a n " , dat i n theorie i n totaal
met d. r u i m 7000 man had moeten tellen, veihg echter op hoogstens 3000 man extra mag worden aangeslagen. Natuurlijk zijn
manschappen uit de volkswapening i n de geregelde troepen overgegaan, terwijl vele andere niet opgeroepen of niet opgekomen
zijn (blz. 60) waardoor d + e tezamen als 5000 man sterk
wordt opgegeven.
Terecht k w a m later Generaal K n o o p tot deze slotsom: „Friesland is i n 1672 minder behouden gebleven door zijne onderwaterzettingen en linie van verschansingen, welke [dat jaar] nooit
ernstig is aangevallen, als wel door de bekwaamheid van A y l v a
en door de geestkracht der bevolking, die, vaardig de wapenen
opvattende, spoedig een magt uitmaakte, welke den vijand ontzag inboezemde en van eiken aanval op Friesland deed afzien" *).
ad D. (zie blz. 44). Toen Munster 19 J u l i met het gros zijner
troepen naar Groningen trok, kreeg men tegenover Heerenveen
meer lucht en werd het o m verschillende redenen gewenscht de
troepen, die men te voren achter het water tot De Schouw had
teruggetrokken, weer vooruit te schuiven; onder gunstige omstandigheden k o n men dan tevens „ v a n den woldkant" uit offensief tegen Munster optreden, wat echter eerst i n den zomer van
1673 bepaald tot uiting is gekomen ). 9 J u l i schreven de Staten
aan hun gecommitteerden „in het leger te Heerenveen"; daaruit
valt af te leiden, dat toen een deel van het legertje inmiddels weer
van De Schouw daarheen was opgeschoven; bij resolutie van 23
J u l i besloten de Staten twee heeren te committeeren, ten einde
i n het leger „in bedenking te geven, of het niet dienstig zoude
zijn de ruiters, thans op 't Heerenveen liggende, te vervangen
door voetvolk". 3 Augustus lagen daar i n de opgeworpen versterking (redüit v a n de Linde-Tjongerstelling) 300 man en werd er eenig
geschut heengezonden. B i j resolutie van 6 Augustus werden de
gecommitteerden — gelet op de klachten der ingezetenen uit de
grietenij Stelhngwerf-Westeinde, die zeer veel last ondervonden
v a n contributiën en brandschatting door den vijand — gelast te
zorgen, dat de troepen, kortgeleden uit Coevorden te Leeuwarden
2

*) De verdediging van Nederland in 1672. Krijgs-en geschiedkundige geschriften,
Deel II, blz. 240.
•) Zie20 Juni 1673 (Diever); 1/2 Juli 1673 (aanval op Staphorst—Rouveen); 19/20
Aug. (Steenwijk).
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aangekomen, benevens een deel van de militie, aan De Schouw gelegerd, en 3 a 4 compagnieën cavalerie zoo spoedig mogelijk naar
Heerenveen zouden vertrekken, om „den woldkant tegen den vijand te verzekeren". Hun commandanten moesten zich „reguleren
nae het advijs ende goetvinden van de respective grietsluyden van
het quartier, daerinne zy haer bevinden *)".
Al viel nu het zwaartepunt der verdediging tijdelijk op de aanvalsrichting uit het Oosten, zoo werd toch, bij het vooruitbrengen
der troepen naar Heerenveen, de linie achter het water op de
hoofdaanvalarichting uit het Z.O. niet buiten beschouwing gelaten. De werken aan De Schouw werden met kracht voortgezet;
op het eerste bericht van een vijandelijken inval moesten de
boven dat oord liggende turf- en andere schepen meer beneden in
veiligheid worden gebracht ). 26 Juli werd den ingezetenen van
Grouw vergund, om „eenige opwerpinge aldaer tot hunne particuliere defensie te maecken".
ad. E. (zie blz. 44). Daar de Kuinderschans onmiddelhjk was
verloren gegaan, had de vijand op den rechtervleugel der Friesche linie al dadelijk tot Lemmer kunnen doorstooten. De gecommitteerden te velde gevoelden, dat het hernemen van genoemd
rechtersteunpunt der Friesche Linie van zeer groot belang was,
mede wegens de nabijheid van Shjkenburg. Zij wilden de gemaakte fout goed maken door met een offensief te doen hernemen, wat,
evenals zoo menig versterkt punt vóór de Hollandsche Waterlinie,
bij beter overleg en koeler hoofden zonder groote verliezen behouden had kunnen blijven (verg. blz. 31). Reeds begin Juli
1672 drongen zij aan op hernemen van genoemde schans, doch
Aylva was in die periode van den oorlog tegen elk offensief, hoe
bescheiden dan ook, en schreef 8 Juli, zeer karakteristiek omtrent
deze z.i. ontijdige onderneming: „Mon tres humble opinion a esté
que le véritable intérest de cette Provincie de Friese estoit de
faire comme la Hollande, la Zeelande et la Groningen ont fait;
de mettre autant sous 1'eau qui estoit possible, et de garder les
postes les plus fortes et les plus défensibles, et de se tenir sur le
défensif dans la coniointure factieuse oü nous sommes, plutost
que d'estre les agresseurs, en taschant de prendre des places sur
a

') Zie reeds de Statenresn. van 17 en 20 Juli 1672.
*) Statenresn. van 19 en 22 Juli 1672.
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les moustaches d'un ennemis, cinq fois plus fort que nous: et de
le braver avec un poigne des soldats sans expérience et sans discipline: dont la perte, quasi inévitable, perdroit la Province infailliblement, oü il n'y est pas fort garnison ny plus des soldats
du rest, quand ceux cy pouvoient estre taillés en pièces
De gecommitteerden te velde zetten echter hun voornemen
door en heten allerlei belegeringstuig aanmaken, terwijl te De
Lemmer schepen werden bijeengebracht voor het transport der
troepen. Het offensief kon als een tegenstoot op den minst bedreigden vleugel gelden, indien Munster op Groningen trok. Als goed
soldaat gehoorzaamde Aylva door den aanslag uit te voeren, doch
de uitkomst stelde hem volkomen in het gelijk. 10 Juli marcheerden de aangewezen troepen naar Heeren veen; uit verschillende
regimenten waren 600 man elitetroepen getrokken, die den 11
's avonds te De Lemmer aankwamen. Met deze en met 120 man,
die aldaar reeds waren, scheepte Aylva zich den 12 zeer vroegtijdig in ); 9 voorm. zette men voet aan wal op den zeedijk, halverwege Kuinre—Blokzijl. Een vijandelijke uitval uit een schans
bij Blokzijl werd afgeslagen; de onzen bezetten hier een schans op
den zeedijk en groeven dezen laatsten door, om in den rug gedekt
te zijn. Onze hoofdmacht drong intusschen door tot bij Kuinre;
een uitval daaruit werd afgeslagen. Geschut werd uit Heerenveen
ontboden, daar bleek, dat men zonder dit weinig tegen de schans
vermocht. Zóó bleef men wachten tot den 14 , toen bericht inkwam, dat 1000 vijandelijke dragonders tot ontzet oprukten.
Zonder voldoende geschut zijnde, gaf Aylva toen last tot den terugtocht op De Lemmer en deed alle huizen, welke men langs
kwam, in brand steken om het opdringen des vijands zooveel
mogelijk te vertragen, een in polderland meermalen toegepast,
zeer werkzaam middel ). De vijandelijke dragonders kwamen
nog op den dijk, doch vervolgden onze achterhoede, waarbij eenig
achterlaadgeschut was ingedeeld, begrijpelijkerwijze niet krachtig ).
en

en

a

en

3

4

*) Militair Weekblad. 1900. No. 52, geeft zijn volledig rapport nopens den mislukten
aanslag 10/4 Juli 1672 N.St. op Kuinre.
*) Volgens Eekhoff, blz. 275, had Aylva zelfs 1200 man.
*) Zie van mijne hand: Militaire Spectator, Maart 1921. Een nationaal middel tot
het dekken van een terugtocht door polderland.
') In aansluiting bij Aylva's rapport is de beschrijving van deze onderneming geda teerd in N .St.
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Munster liet nu Kuinre dadelijk uitplunderen. Volgens sommigen kreeg de vijand 2000 man versterking uit Kampen en Zwolle
en konden Hollandsche kapers wegens slecht weer de Friezen niet
de beraamde hulp verleenen.
Toen Munster 16 Augustus het beleg vóór Groningen opbrak,
trad weldra ook in Friesland ontspanning in, daar de omstandigheden inmiddels zeer waren gewijzigd: Munster had moreel en
materieel zwaar geleden, zijn aanvalskracht was voor dit jaar
gebroken. Daarentegen was Aylva er, mede dank zij de geestdrift
der Friezen, in geslaagd om 13.000 man voor de verdediging bijeen
te brengen; sedert 12 Juli was inundatiewater ingelaten, zoodat
dit nu vooral het Z.W. deel der Friesche Linie dekte; op het meer
N.O. gedeelte werden, voor zoover dit in de eerste linie lag, verschillende schansen opgemaakt.
Aylva achtte thans het oogenblik gekomen, om op bescheiden
schaal tot een tegenaanval over te gaan en den ontijdigen, door de
Staten bevolen, mislukten aanslag op de Kuinderschans goed te
maken. Men besloot ditmaal Blokzijl over zee aan te tasten, in het
gewettigd vertrouwen, dat, indien de onderneming slaagde, de
Kuinderschans, dan afgesneden, ook weldra in onze handen zou
vallen. Na geheime onderhandelingen met de ingezetenen werden
2 September 1672 450 uitgelezen Friesche soldaten en schutters
onder geleide van Baerdt, grietman van West-Stellingwerf en hd
van Gedeputeerden ), en onder bevel van kapitein Van Hania buiten
het gezicht van Blokzijl op de Zuiderzee vereenigd en te Blankenham aan land gezet; men moest tot aan het middel door het water
gaan om te landen. Een aantal zgn. kruisers onder kapitein Decker
van onze Zuiderzeeflotille steunde de onderaerning. Ook bij deze
en dergelijke ondernemingen bleek de groote beteekenis van het
blijvende meesterschap over de Zuiderzee voor ons. De vijand, te
voren gewaarschuwd en aanzienlijk versterkt, rukte met 300 man
en 2 veldstukken onder den commandant der plaats de onzen
over den zeedijk tegemoet. De Friezen vielen aan en na een hevig
gevecht werd de vijand overhaast en met verhes van 60 a 70 gevangenen op het stadje teruggeworpen. De thans gewapende burgers van Blokzijl dwongen den bevelhebber tot de overgave, Van
1

') Dirck Hobbes van Baerdt, geb. 1619. Zie De Nederlandsche Leeuw. 1930, blz.
88, alwaar een genealogie van het geslacht (van) Baerdt of Baarda.
Van Dam Van Isselt
5
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Hania werd voorloopig als commandant der stad aangewezen;
daar zij buiten het gebied van Friesland lag, had alleen de Prins van
Oranje het recht om den commandant aan te wijzen, en de Staten
bevalen hem 31 Augustus aan den Prins aan. Daar deze hem misschien niet wenschte, werden tezelfder tijd drie goede hoofdofficieren voorgedragen. De vijand gaf thans uit eigen beweging ook
Vollenhove prijs, zoodat de kust na de kort daarop gevolgde inname
van de Kuinreschans tot en met Vollenhove geheel in onze handen
kwam.DeKeulscheenMunsterschen waren derhalve, naGroningen,
ook hier de verliezende partij, d.w.z. in de verdediging geworpen.
De derde periode van den oorlog, die der tegenaanvallen in grooteren stijl, was hier aangevangen. Groot was vooral de moreele beteekenis van de inname van Blokzijl; het was de eerste versterkte
plaats der Republiek, welke op den vijand werd hernomen ).
De nederlaag, door Munster vóór Groningen geleden, het hernemen van Blokzijl en het naderend najaar deden de Staten besluiten, om voorloopig, d.w.z. minstens tot het invallen van de vorst,
tot inperking van hun verdedigingsmaatregelen over te gaan. Nog
een oogenblik verwachtte men een hernieuwden aanval van Munster op Friesland of een poging tot herneming van Blokzijl. 30
Augustus kwam bericht in, dat Graaf van Fürstenberg den vorigen
dag met 4000 man te Steenwij k was gekomen en dat daar nog meer
troepen werden verwacht onder overste Post. 2 September besloot
men daarop het regiment van Burmania naar Heerenveen te dirigeeren. De berichten bleken een loos alarm of nog betrekking hebbend op het bijeentrekken van troepen des vijands als gevolg van
onzen aanslag op Blokzijl.
De troepen van Munster en Keulen werden nu over winterkwartieren verdeeld, zoodanig, dat de belangrijke vesting Zwolle, welke een offensief uit het N . of over de Zuiderzee kon stuiten en
waarop de Franschen bijzonder de aandacht hadden gevestigd,
goed werd beschermd. Van de Keulschen zouden ongeveer 4000
man infanterie, 1400 ruiters en 10 compagnieën dragonders, van
de Munsterschen 2500 man te voet, 1800 te paard en 100 dragonders worden gelegerd te Steenwij k, Meppel, Rouveen, Ommerschans, Vollenhove, Zwartsluis, Hasselt, Zwolle en naburige dorpen. Te Zwolle commandeerde Chamilly; hier lagen ook Fransche
1

l

) Zie o.a. Eekhoff, blz. 273/5; Van Domselaer, I, bit. 373; II, blz. 358/62; De Jonge,
Nederlandsen Zeewezen, II, blz. 328.
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troepen. Deze legering maakte het tevens mogelijk om zoo noodig,
zonder de bezettingen te zeer te verzwakken, een vhegend legertje
van 3000 man voetvolk en evenveel ruiterij, benevens 500 dragonders, bijeen te brengen, om daarmede vijandelijke ondernemingen
te keer te gaan en gedurende de vorstperiode invallen in Friesland
te wagen ).
Het feit, dat de vijand zijn troepen verdeelde en legerde, schonk
gelegenheid, om nu ook onzerzijds aan het voornemen tot gedeeltelijke demobilisatie verderuitvoering te geven. Bij Statenresolutie
van 24 Augustus werd besloten, om het peil van het water overal
een halven voet te doen zakken ); tegen verder aftappen werd lijfstraf bedreigd. Aan het retranchement bij Heerenveen (blz. 62)
moest voortgewerkt en dit in volkomen staat van verdediging
worden gebracht. 30 Augustus besloten de Staten — gehoord den
Stadhouder en de gecommitteerden te velde en gelet op „het retireeren van des vyants gros van de frontieren van dese Provincie"
— het uitschot van den derden man [opgeroepen omstreeks medio
Juli] wederom te hcentieeren: er moest evenwel zorg voor worden
gedragen, dat dit zoo noodig onmiddellijk weder „paraet ende gereet" zou zijn.
Weldra ontstonden klachten over de eigen troepen, zoodat de
ingezetenen van Stellingwerf-Westeinde verzochten, om de bij hen
ingekwartierde ruiterij op te schuiven over de Linde en tot tegen
Steenwijk, waardoor zij zelf beter beschermd zouden worden „ende de vyant groter schrick ende afbreuck soude gegeven worden" *).
5 September werd den Prins van Oranje verzocht, om het Hollandsche regiment van I Jssum, dat in Friesland was, te doen omruilen met het Friesche regiment Kingma (cavalerie), dat bij Muiden stond. De werken bij de Zwarte-weg, Breeberg en de Bekhofschans moesten worden voltooid en bezet blijven ). Den 6 werd
in overleg met Stadhouder en gecommitteerden te velde bepaald,
dat „het leger", nog te Tietjerk bijeen, zou opbreken naar Zeven1

2

4

e n

*) Depping, S. 131/2. De Munstersche troepen misdroegen zich te Zwolle geweldig
(S.138).
*) Dit besluit heeft ongetwijfeld ten nauwste verband gehouden met het opheffen
van het beleg voor Groningen.
') Statenres. van 15 Sept. 1672. De „dessous" was uiteraard, zooals in 1672/3 herhaaldelijk bleek, dat men zelf die troepen kwijtraakte!
*) Zie ook de Statenres. van 25 Sept. 1672.
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wolden om daar te ageeren; schepen werden voor die verplaatsing
ter beschikking gesteld. Den 7 Werden 8 compagnieën te voet en
4 te paard opgeheven; de overgebleven officieren zouden „by de
eerste gelegenheid geavanceert", het lagere kader moest over de
overblijvende compagnieën verdeeld worden. Toen het regiment
Bamphield naar Holland vertrok, verzochten de Staten 21 September den Prins van Oranje, om het zoo spoedig mogelijk terug
te zenden of andere troepen te sturen.
29 September deed de Bisschop voor dit jaar nog een laatste
poging wagen om Friesland in alarm te brengen. Daartoe zond hij
2000 man tegen onzen post aan de Blessebrug. Onze ruiterwacht
week eerst terug, doch werd later versterkt, zoodat men den vijand
tot op de Steen wij ksche heide vervolgde. Kolonel Ripperda, te
ver op de Munsterschen ingedrongen, werd bij die gelegenheid gevangen gemaakt.
Hiermede was de veldtocht voor 1672 afgeloopen. Tijdens den
winter vonden nog verschillende schermutselingen plaats, o.a. een
onderneming van uit Blokzijl tegen Hasselt. 27/8 Nov. vond vanuit Kuinre en Blokzijl, alsmede van de Zuiderzeezijde, een tweede
aanslag tegen Zwartsluis plaats, welke, evenals de eerste, begin
September van uit Amsterdam over de Zuiderzee ondernomen,
mislukte ).
Natuurlijk verliep, toen het gevaar was geweken, inzonderheid
de volkswapening snel; bij het eigenlijke krijgsvolk zullen vele verloven zijn verleend. 2 November gelastten de Staten een nieuwe
monstering, daar de Provincie groot nadeel leed door „de incompleetheyt ende slechte toestant van hare rnilitie''. Den 8 d.a.v.
werden twee heeren daartoe gecommitteerd; zij werden tevens
gelast, om — „geconsidereert, hoe veel by het aennaderend wintersaisoen de Provincie daeraan gelegen is" — na te gaan, „dat
de schansen Breeberg ende Swarte dyck van besettinge, baracken,
provisie van vivres, enz. nae behoren werden voorsien". De ten
aanzien van de troepensterkten bevolen maatregelen baatten
weinig. In December 1672 waren de compagnieën soms 30 en
ten hoogste 50 man sterk, zoodat er in het leger bij Heerenveen
nog geen 3000 van de 10.000 man werkehjk in dienst waren ).
e n

1

en

a

*) Zie voor deze aanslagen: Van Domselaer, I, blz. 373 en 434/7; voor den tweeden
aanslag ook Van den Bosch, III, blz. 91/4, alsmede Depping, S. 151/3.
') Krayenhoff van de Leur, in Krijgswetenschap, 1891/2, blz. 17.
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„In de twee laatste maanden van dit noodlottig jaar schynt de
vrees voor den viant in deeze Provincie merkelijk te zijn verminderd, dog met de vorst van de eerste maendt des volgenden jaers
1673 begon zij weder sterk te vermeerderen" ). Bij resolutie van
25 Januari 1673, toen de vorst voor de tweede maal inviel,
droegen de Staten hun gedeputeerden op er orde op te stellen,
dat in de grietenijen en steden „de derde part van de manschap tusschen de achtien en sestich jaren, ende de assistenten
daer te boven sich behoorhjck gewapent ende voorsien gereet houden, om by continuatie van de vorst ende onverhoopte invasie van
den vyant op derselver nader aenschrievens veerdich tot den
marsch ende optocht te syn".
1

Toen in het najaar van 1672 het gevaar van buiten was verminderd, laaiden onrust en verdeeldheid van binnen andermaal op •).
„Daar moest [in 1672/3] nog een hevige strijd gestreden worden,
vóór de vijanden van de regten en vrijheden des volks van het misbruikte ontzag ontzet en door meer vrijzinnige mannen vervangen
waren" ). Reeds2Maart 1672 hadden deStaten,het onweder voelende aankomen, een commissie benoemd, „om met malcanderen
te concerteeren over de beste middelen en expediënten tot een generale reforme ende verbeeteringe, so in 't stuck van militie, als
politie ende finantiën dienende". Die commissie was echter werkeloos gebleven; men kon geen krachtdadige middelen tot herstel
verwachten van dezelfde regenten, die bij zoovelen het vertrouwen hadden verloren. Nauwelijks waren in September de uitgetrokken burgers te Leeuwarden teruggekeerd, of de vergaderingen
op den Doelen vingen weder aan. Deze „Doelisten", onder wie ook
afgevaardigden uit andere steden, ontwierpen 53 punten „van
reformatie ende redres", welke als „remonstrantie der Friesche
steden" den 12 den Staten werden aangeboden. Hoofdpunten
vormden: verbod van ambtverkoopen [o.m. aan kinderen en onbekwamen]; financieele bezuinigingen. Toen eenige dagen later
een Statenvergadering was bijeengeroepen, werden de poorten
door de burgerwacht bezet: feitelijk werden de Staten gevangen
8

en

*) Ingenieurs Ypey en De Boer.
*) Conform, op groote schaal, de hevige godsdiensttwisten tijdens het 12-jarig
Bestand.
») Eekhoff, blz. 282.
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gehouden, terwijl hun tevens werd belet, om meer krijgsvolk in de
stad te brengen. Het wantrouwen werd nog grooter, toen in die
maand Friesche troepen van Tietj erk via Leeuwarden naar Heerenveen werden verplaatst (verg. blz. 67/8) en Hollandsche troepen
uit Groningen terugkeerden. Men vreesde, dat de regenten deze
troepen zouden binnenlaten en misbruiken, om de poging tot reformatie in haar geboorte te verstikken ). Vrij algemeen was de
vrees, dat in de zoo rustige stad een burgeroorlog zou uitbreken,
te meer, daar de menigte, door het uitblijven van heivormingen,
haar geduld dreigde te verhezen. Toen er 27 September nog geen
besluit was gevallen, bezette de opgewonden menigte het Landshuis en dreigde niet van daar te gaan, tot de Staten hadden toegegeven, wat nog dien avond volledig geschiedde.
Er werd nu tegen 14 October een nieuwe Landdag uitgeschreven,
waartoe alleen vrije personen, die geen ambten of betrekkingen
hadden, gestemd moesten worden. Deze nieuwe Staten werden
plechtig en wettig door den Stadhouder geïntroduceerd als 's
Lands hoogste en souvereine macht. Verschillende van de oude
regeeringsleden, voor één jaar verkozen, wilden het gezag zoo lang
blijven uitoefenen en erkenden hun opvolgers niet als de wettige
macht. Daarom schreven acht hunner, meest grietmannen, die de
verloren ambten beschouwden als het erfdeel hunner vaderen, een
Landdag van de vroegere Staten te Sneek uit en constitueerden
zich daar als „de olde en wettelycke regeeringe deser Provintie" *).
Geen der partijen wilde van wijken weten en de jeugdige Stadhouder en zijn moeder schroomden, uit groote voorzichtigheid, om
partij te kiezen. De aangeboden tusschenkomst van den Frieschen
Stadhouder werd door de heeren van Leeuwarden verworpen.
„Deze oneenigheden, aldus tot den hooghsten top opgesteygert,
zouden niet lang hebben konnen stant houden, want een harden
stormwindt, waarmede Vrieslandt doenmaals vari den Munsterschen Bisschop gedreyght wierd, zou die Provintie hebben doen
nederstorten ih een poel van jammer en ellende, waardoor Groe1

*) Uit hetgeen hierna volgt over 1673 zal blijken, dat ook toen het te Leeuwarden
in garnizoen houden van eenig geregeld (staand)krijgsvolk (de z.g. militie) een punt
van zeer hoog krijgsbeleid uitmaakte, hoe groot de behoefte aan troepen aan het front
ook mocht zijn.
*) Een analogen toestand heeft men te Utrecht in den Patriottentijd gehad. Vanaf
30 Aug.1786 vergaderden de Staten der Provincie te Amersfoort en de zgn. „ p r e t e n s e "
Staten te Utrecht.
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ningerlandt gantschafgesneden, de zeegaten onveyligh, de Zuyderzee belemmert, en alzoo Hollandt tot den hals toe benauwt zou
hebben geworden. Dies was het hoogh tydt, dat hierin wierde
voorzien" ). In Holland zag men dit in; 24 December 1672 werd
in de Staten van Holland een rapport nopens den toestand in
Friesland behandeld. „Dat in die provintie dangereuse en pernitieuse onlusten syn; tweederley vergaderingh van Staten (Leeuwarden en Sneeck); dat men de militie tegens malkander begint
te trecken; dat die tot Leeuwarden tot geen accomodatie willen
verstaen; dat de militie niet wert betaelt; dat haer contingent in
de uytgeloofde subsidiën niet op en brengen; dat het gemene
volck tot Leeuwarden seer onstuymig is. Off men ter Generaüteyt
niet enige officiën tot accomodatie soude konnen presenteren
off amplecteren? Fiat, alle devoiren aen te wenden, al was het
by besendinge" ). Dit bad ten gevolge, dat de Staten-Generaal
— vreezende, dat er in Friesland nog meer confusie en feitelijkheden konden rijzen tot merkelijk nadeel van den Staat — nog
denzelfden dag besloten eenige heeren te committeeren met
opdracht Friesland aan te manen een en ander te betalen; voorts
moesten zij trachten de geschillen in der minne te helpen schikken, waartoe de Staten-Generaal hun bemiddeling aanboden. Bij
resolutie van 3 Januari 1673 committeerden zij tot het vermelde
doel één lid van elk der bondgenooten Holland, Zeeland en Groningen, nl. Van Moleschot, pensionaris van Dordrecht, Van Crommon en Eeck. Ofschoon de heeren van 9 Januari tot 2 Maart in
Friesland verbleven en er in dien tijd een Landdag te Leeuwarden
werd beschreven, waar o.m. 105 punten van reformatie werden
voorgedragen, slaagden zij niet. De Friezen wilden de herstelling
van het gezag niet aan de vreemde hulp der Staten-Generaal danken. De Landdag te Sneek verliep geleidelijk geheel, bij die te
Leeuwarden werd 22 Februari door de gezamenlijke „mediateurs"
een „reglement reformatoir" in 97 punten aanhangig gemaakt tot
wering van alle misbruiken en tot omschrijving van de grenzen
van het gezag in het bestuur der Provincie *). De Staten namen
een en ander reeds bij resolutie van 19 Maart aan, waarmede al1

a

•) Van Domselaer, II, blz. 209.
*) Notulen van Hop en,Vivien, blz. 368.
) Afgedrukt in het Groot Plakkaatboek. V, blz. 959/69.
s
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thans officieel een einde kwam aan de hangende oneenigheden ).
Dit werd ten hoogste tijd. Zoodra het gunstiger jaargetijde aanbrak, bestond gegronde vrees, dat Munster met versche troepen
zou terugkeeren, om het door de onzen onder Rabenhaupt 30 December 1672 vanuit Groningen veroverde Coevorden te hernemen*)
en dan de N . gewesten opnieuw met kracht aan te vallen. Ja zelfs
liep het gerucht, dat Turenne met een groote macht tegen Friesland zou oprukken ). Einde Februari werd allerlei wederom in staat
van tegenweer gebracht, terwijl men ook reeds eenig land onder
water zette ). Daar het Munstersche krijgsvolk de Friezen dreigde
te overrompelen, werden uit Holland hulptroepen gezonden. 25 en
26 Februari N . St. vertrokken verscheidene compagnieën ruiterij,
kort daarna nog door andere troepen gevolgd, uit Amsterdam per
schip naar Friesland *). 8 Maart liep in het Friesche hoofdkwartier het bericht binnen, dat Munster tusschen Zwolle en Steen wijk
7 a 8000 man had samengetrokken, om een inval in de Provincie te
doen. De Lemmer, alsmede de schansen Breeberg en Zwartendijk,
werden toen opgemaakt en van meer bezetting voorzien, te Heerenveen zou een „weerbare" schans aangelegd worden; aan de
Lemsterhoek moest steeds een vaartuig kruisen. Alle compagnieën moesten weer op de voorgeschreven sterkte worden gebracht ). Ondertusschen deden de onzen van uit de Friesche Linie
kleinere uitvallen, waarbij meermalen goede buit werd gemaakt.
Daar de Staten bij resolutie van 3 April bevelen gaven om „plannen te ontwerpen" voor noodzakehjke herstelling van bovengenoemde 2 schansen, was het de eerste maal zeker bij „plannen"
gebleven.
In verband met het dreigende gevaar troffen de Staten thans,
door de ervaring geleerd, tijdiger en doelmatiger dan in 1672 een
8

4

4

») Zie meer uitvoerig: Van Domselaer, II. blz. 185 tot233, Eekhoff, blz. 282 tot 290,
Slothouwer, blz. 348 tot 370. Volgens dezen laatste behield echter ten slotte de reactie
het terrein en „traden de misbruiken van vroeger weder in volle werking" (blz. 369).
*) Bij dat verlies had Munster een groot deel van zijn daar z.g. in veiligheid gebrachte artillerie verloren (Depping, S. 169).
*) Eekhoff, blz. 291. Men ontwaart hier hetzelfde wakkerschudden, met ten deele
overdreven, ten deele valsche geruchten, en dezelfde verhoogde activiteit na elke winterrust, welke in de mobilisatiejaren ook in onze krijgsmacht plaats vond als reflex
op de verhoogde activiteit der oorlogvoerende legers.
*) Van Domselaer, II, blz. 232.
') T.a.p., Wz. 136.
•) Militair Weekblad, 1902, no. 23 e.v., Friesland's verdediging in 1673 door F . H .
van der Kop; Van Domselaer, II, blz. 153.
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aantal maatregelen tot versterking en verbetering van hun weerkrachten. Bij resolutie van 18 Maart 1673 werden gedeputeerden
gemachtigd en gelast „die voorsieninge te doen en sodanige ordre te stellen, ten einde de burgers, huysluyden ende generalijck
alle de ingesetenen deser Provincie metten eersten opt geweer
mogen werden gestelt ende paraet gehouden omme des noot by
alle occasièn ende voorvallen geëmployeert te connen werden
sulcx ende daer de dienst vande Provincie hetzelve sal comen te
vereyscheh". Denzelfden dag werd, uit overweging van het „aennaderen ende inschieten van de campagne", besloten om hoe eerder hoe liever te voorzien in het completeeren van de militie; derhalve werden de gedeputeerden gelast alle ritmeesters en kapiteins aanstonds aan te schrijven hun compagnieën binnen een
maand te completeeren, onderscheidenhjk tot een sterkte van 80
paarden en 89 knechten „conform de ordre van 't Landt by den
nieuwen Staat van Oorloge vermeit, op poene van cassatie." Nadat de heeren van het mindergetal bij Statenresolutie van 30 Maart
1673, in aansluiting bij eerstvermelde resolutie van 18t.v., gecommitteerd waren, om—ter zake van het oproepen van de ingezetenen ten platten lande en in de steden ingeval van een vijandelijken
aanval — voorbereidend overleg te plegen met den Stadhouder en
eenige hoofdofficieren „ten einde alle confusie geweert ende de
Provincie ten allen tyde in postuur van defentie en op haar hoede
mocht syn", gaven de Staten 10 April 1673 een Plakkaat uit „tot
het stellen van de manschap op 't geweer met hetgeene wyder
daertoe en aen specteert" ). Daarin werd bepaald, dat elk huisgezin met een of meer manspersonen één man moest leveren tusschen 18 en 60 jaar, die binnen 14 dagen gereed moest zijn, waaronder f musketiers (snaphanen of vuurroers) en $ piekeniers
(polsstokken met scherpe punten) *). De grietluiden en magistraten moesten daarvoor zorgen. De compagnieën zouden 60 man tellen zonder de officieren (dus sterke sectiën); elk regiment a 10
compagnieën (dus een zeer zwak bataljon), waaronder 1 compagnie pioniers met schoppen en spaden, kruiwagens, e.d. De hoofdofficieren, n.1. een kolonel, een luitenant-kolonel en een sergeant1

*) Van Domselaer, II, blz. 154 dateert dit Plakkaat ten onrechte op 29 April 1673.
*) Bij res. van 18 Maart 1673 was besloten de burgers, enz. „metten eersten" >•« zoo
spoedig mogelijk op het geweer te stellen en paraat te houden. Nu werd het 24 April,
eer het eerste gedeelte in theorie gereed zou zijnl
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majoor ( = majoor) per regiment zouden worden aangesteld door
de grietenijen en steden, die ook de loopplaatsen zouden aanwijzen.
Opkomst onder de wapenen zou worden aangekondigd door aanzegging of „klock-klippinge". Dit z.g. „opbod" bleef geheel buiten
kosten van het Land (de Provincie), dat alleen per compagnie één
exercitiemeester betaalde ).
Ten slotte zocht men — evenals in 1672, doch toen tevergeefs
(blz. 5, 9/10, 11 en 25) — steun bij de Generaliteit. 20 Maart
verzochten de Staten — bericht zijnde, dat zij met invasie werden
bedreigd— den Prins van Oranje om, daar de Friesche troepen
op de frontieren zeer waren versmolten en de Provincie derhalve
voor den vijand open lag, „ons hoe eer soo liever te secunderen
met een corps van ses, seven a acht duysent man infanterie *),
alsoo de cavalerie in een gebroocken landt als het onse is, van
weinich nut ende dienst in comparatie van 't voetvolk can sijn" *).
Een juiste waardeering van de beteekenis van de verschillende
wapensoorten voor de verdediging van het polderland en een
verzoek, dat zeker mede beïnvloed is door de vermelde toezending van cavalerie einde Februari. Daar het verzoek van 20
Maart onbeantwoord bleef, herhaalden de Staten het 7 April.
Het gevaar voor de Provincie was thans „daerblyckelijck". E r
kon onder de bestaande omstandigheden „geen beter noch gereeder middel bedacht worden als het conjungeren van onse mihtie
met een notabel secours volcx, te samen bestant ende capabel om
den vyant het hooft te bieden ende het dreigende gevaer te keeren". Daarom verzochten de Staten den Prins nogmaals dringend,
„om ter consideratie van de becommerlycke toestant, waerinne
wy ons jegenwoordich bevinden, niet langer met hetselve secours
te terderen". Bij langer uitstel waren, ingeval van een plotsehngen
aanval des vijands, „irreparabele schade ende onheylen" te verwachten. Denzelfden dag gelastten de Staten — onder het motief,
„dat onse Provintie meest gedreicht wort ende van alle kanten ge1

*) Hieruit volgt, dat de bepalingen voor dit z.g. uitschot (volkswapening) eenigszins andere waren dan in 1672 golden: vgl. blz. 22 en 59.
•) Destijds blijkbaar een norm geacht voor de verdediging van Friesland. Dat getal
had men einde Mei 1672 den Staten-Generaal en den Prins gevraagd (blz. 11) en had
Aylva einde Aug.1672 aan geregeld krijgvolk ook ter beschikking gehad (blz. 61).
*) Wij cursiveeren. Deze stelling is door mij, aan de hand van tal van voorbeelden
uit de eigen krijgsgeschiedenis van verschillende eeuwen, verdedigd in Krijgswetenschap, 1911/2, Nationale oorlogsvoorbereiding. De juistheid hiervan is eerst na 1914/8
i n onze legerorganisatie volledig tot uiting gekomen.
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adviseert, dat de vyant by 't Rooveen soude soecken door te
breecken", hun gecommitteerden ter Generaliteit de verwezenlijking van vorenvermeld verzoek met alle mogelijke middelen
te bevorderen. De groote vrees voor een hernieuwden inval des
vijands blijkt ook uit den last aan Gedeputeerden, d.d. 22 Maart,
om „een peil op het versch water [= regenwater] metten eersten
te slaen, soeals sy tot meeste securiteyt van de Provincie en minste krenkinge van de goede ingesetenen verstaen sullen te behooren"; door het binnenwater niet af te stroomen kon het op de vereischte hoogte worden gehouden. 5 April keurden de Staten het
voorstel tot het slaan van een dam „bij de Kuinder" [door de Linde] goed en schreven zij Stadhouder en gedeputeerden aan, te willen bevorderen, dat die dam zoo spoedig mogelijk ten dienste van
het Land mocht worden gelegd.
Zóó werd, nu het betere seizoen aanbrak, op allerlei ten aanzien
van troepen en onderwaterzettingen, althans in theorie, goede orde
gesteld.

II. VORST JOHAN MAURITS VAN NASSAU

(Mei tot December 1673)
In het vroege voorjaar v a n 1673 zon Prins Willem I I I op middelen o m aan de leiding van den oorlog een andere wending te geven, dien op een ruimere basis en zoo mogelijk verder offensief
te voeren. Doch daarvoor moest hij zijn tijd afwachten, d.w.z.
Holland moest geen recktstreeksch gevaar meer loopen. De Prins
wachtte geen dag langer dan noodig was. 1 Maart 1673 schreef
hij aan Johan Maurits, dat diens aanwezigheid te Muiden niet
langer zeer noodig was, daar de vorst geheel voorbij was en
vermoedelijk dat voorjaar niet meer zou terugkomen. Hij werd
dus verzocht om dadelijk te 's-Gravenhage te komen, ten einde
met den Prins een plan te maken, hoe den oorlog verder te
voeren.
Maurits antwoordde 2 Maart, dat hij uiteraard aan 's Prinsen
last zou gevolg geven. H i j verzocht o m inlichtingen of hij tijdelijk werd ontboden of dat hij Muiden moest verlaten „ t o u t a fait
avec mon m é n a g e " , doch begreep blijkbaar reeds hoe de beslissing zou uitvallen. Maurits had sedert den terugtocht van den
Gelderschen IJssel op de Oude Hollandsche Waterlinie i n J u n i
1672 te Muiden het bevel gevoerd over deze allerbelangrijkste N .
Groep dier Linie, welke Amsterdam rechtstreeks dekte. H i j wees
er n u den Prins op, hoe het om allerlei redenen gewenscht was,
dat vóór zijn vertrek iemand werd aangewezen, hetzij de Graaf
van Stirum [die reeds i n September 1672 i n die Groep diende
en er dus plaatselijk zeer goed bekend was] of iemand anders,
hooger i n rang dan kolonel, „lesquels ne veulent pas recevoir 1'ordre 1'un de 1'autre", om er te commandeeren en te zorgen, zooals
Maurits zulks steeds had gedaan, dat de posten van Muiden,
Weesp, Hinderdam, Uitermeersche sluis, Geinbrug, Abcoude en
Uithoorn steeds van alles voorzien bleven. Amsterdam verstrekte
niets op aanvrage van gewone officieren.
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Hoewel Maurits er den Prins niets over berichtte, had hij toch
bedenkingen, want hij schreef 3 Maart aan de burgemeesters van
Amsterdam, dat het hem aangenaam was om na een jaar afwezigheid weer te 's-Gravenhage te kunnen komen; of zijn heengaan uit Muiden dienstig was voor den Staat en inzonderheid voor
Amsterdam, het hij aan het oordeel van burgemeesters over. Daar
Maurits tot zijn leedwezen had ervaren, hoe weinig door sommigen
de dienst van het Land werd behartigd en daar de Staten van
Holland juist hadden besloten, om Weesp „formelijck" te laten
versterken, waarvoor in dett aanvang leiding en toezicht werd
vereischt, wilde hij gaarne zijn eigen gemak en rust „postponeeren". Maurits zinspeelde derhalve op tusschenkomst van die burgemeesters, doch deze traden daarin niet, want reeds 4 Maart
antwoordde Hudde namens hen, dat de Prins alle omstandigheden kende en dus het beste van alle kanten de plaats kon overwegen, waar Maurits dienst kon doen. De stad zette derhalve
haar „particulier interesse" terzijde 1
Maurits is dus kort na 4 Maart 1673 naar 's-Gravenhage gereisd, waar besprekingen met den Prins omtrent de verdere leiding van den oorlog zijn gehouden, die reeds toen moet hebben
bepaald, dat Maurits niet in zijn oude commando zou terugkeeren. 12 Maart diende deze laatste voorstellen in verband met zijn
heengaan uit Muiden in, waarnaast de Prins den 13 eigenhandig
de afdoeningen plaatste. Van Stirum zou een acte van authorisatie
ontvangen, om burgemeesters van Amsterdam de noodige behoeften te mogen vragen, hetgeen er op wijst, dat hij voor het
commando te Muiden was bestemd; voorts teekende de Prins onder het stuk aan „dat Vorst Maurits nogh eenigen tyt sal geliven
hier te blyven". Deze, die toen aan een oogziekte leed, heeft
vanaf 19 Maart 1673 afwisselend in Den Haag en te Amsterdam
vertoefd, in eerstgenoemde plaats zeker ter voorbereiding tot zijn
nieuwe functie. 22 Maart gaf de Prins commissie voor „Graaf van
Stirum, Sergeant-Majoor-Generaal van de Infanterie, om te commandeeren 's Landts mihtie, guarnisoen houdende binnen Muyden ende Weesp ende leggende aen den Uythoorn, mitsgaders op
de verdere posten omtrent Muyden en Weesp voornt. ende daeronder gehoorende" ). Maurits gaf hem den dienst over in een meen

1

*) Dit was Maurits' Groep van de Waterlinie. Feitelijk strekte zij zich uit tot kort
benoorden de Rijndijken.
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morie uit Ajnsterdam, d.d. 22 Maart 1673, in 19 punten, waarna
Van Stirum 23 d.a.v. het commando aanvaardde.
Daar de vorstperiode voorbij, het grootste gevaar voor Holland dus geweken, de HoUandsche Waterlinie ruim voldoende ingericht en bezet was, kon Maurits thans in rijn oude commando
worden g e m i s t D o c h de Prins deed meer, want hij nam dadelijk uit die Groep 32 compagnieën weg, waaronder de infanterieregimenten Aquila en Stockheim, welke, daar Amsterdam er niet
meer kon leveren, slechts werden vervangen door 2 x 6 compagnieën te Muiden en te Weesp. Een en ander veroorzaakte groote
ongerustheid. 20 Maart 1673 schreef Maurits' fiscaal J . van Westrenen uit Muiden dezen over „de groote consternatie, waarmede
het blinde grauw te Amsterdam swanger gaat" wegens het wegnemen van genoemde regimenten, alsmede over „d'ontsteltenis,
die hier dagelykx gespeurt wordt onder dese burgery om de sterke
inbeeldinge, die zy hebben van dat U Furst. Gen. hier niet weder zal komen".
Omstreeks 25 April 1673 heeft te 's-Gravenhage een vergadering plaats gevonden van den Prins met de Veldmaarschalken en
de Generaals. Daar zal het definitieve plan voor den komenden
veldtocht zijn besproken; belangrijke veranderingen in de bevelvoering, ook over tal van vestingen, waren er het gevolg van. Ten
einde samenwerking te brengen tusschen de verdediging van Friesland en van Groningen, waar tot nog toe veel tweedracht had bestaan, zoowel tusschen de wederzijdsche Staten als tusschen de
Provinciale bevelhebbers Aylva en Rabenhaupt, die ieder over
eigen troepen en een eigen Unie commandeerden, terwijl bovendien
de jeugd van den 16-jarigen Stadhouder Hendrik Casimir IIeigenaardige moeilijkheden met zich bracht inzake het opperbevel in het
Noorden; 2° als gevolg van beide hiervóór vermelde dringende verzoeken van Friesland om troepen uit Holland; 3° om den opnieuw dreigenden aanval van den Bisschop van Munster af te
weren, — kreeg Vorst Johan Maurits van Nassau, „Eerste Veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden", 26 April 1673 van den
Prins als Kapitein-Generaal der Unie den mondelingen last om
') Door de ingevallen dooi werden alle wateren zeer hoog, wat de Linie voorloopig
onaantastbaar maakte.
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zich naar Friesland en Groningen te begeven en daar het generaal commando van alle troepen op zich te nemen.
De keuze van een bevelhebber voor die Provinciën kon moeilijk gelukkiger, want Bosscha getuigt van Johan Maurits: „deze,
altijd bedaard, nooit ontmoedigd, werkzaam en vlug tot alles, wat
den vijand afbreuk kón doen en bij gemis van kruit en lood en
borstwering vaardig met den degen, was ook daarom de aangewezen man, omdat hij begrip had van de hoogere krijgvoering en
een steun was, waarop de veldheer rekenen kon" ). Al wat Maurits in 1673 in Friesland heeft verricht, ook zijn uitgebreide briefwisseling van dat half jaar bevestigt de meeste dier eigenschappen; echter moet reeds dadelijk worden opgemerkt, dat hij, eenmaal naar het Noorden overgeplaatst, de landsverdediging wat te
veel heeft bekeken uit den zeer bijzonderen gezichtshoek van de
Noordelijke Provinciën. Maurits werd daarheen gezonden als
„cOmmandeerende de militie so te voet als te paert, en wat daeraen dependeert in de provinciën van Vrieslandt, Groningen, Stad
en Lande". 5/15 Mei 1673 schreef hij uit Groningen aan overste
van Eybergen, commandant van Coevorden: „De Staten-Generaal en de Prins van Oranje laten zich zeer veel gelegen liggen aan
de conservatie van Friesland, stad Groningen en Omlanden ende
in deselve particuherlyck de behoudenisse van de vestingh Coeverden, deshalven ons met een aensienlycke macht van voetvolck
en ruytery in dese voorn, provinciën afgesonden hebben omme deselve met Godes hulpe tegens alle invasie te bevrijden".
Onder Maurits zou Aylva in Friesland, Rabenhaupt in Groningen, ieder over de Provinciale linie en hare troepen blijven commandeeren.- Johan Maurits werd derhalve territoriaal bevelhebber voor de Noordelijke provinciën en had voor elk van beide een
Provincialen bevelhebber onder zich.
De praktijk is in vele opzichten anders geworden: Maurits is
er niet in geslaagd de gewenschte eenheid in verdediging en
handelen in het Noorden tot stand te brengen *). Groningen hield
1

l

) Neerlands heldendaden te land, II, blz. 116.
*) Aylva en Rabenhaupt hadden beiden den rang van Luitenant-Generaal, doch
Rabenhaupt ontleende dien alleen aan een 31 Mei 1672 met de Staten van Groningen
gesloten capitulatie voor het leven; hij bezat derhalve geen commissie van de StatenGeneraal. Zie Ten Raa en De Bas, V, blz. 296, 342, 399 en 401; verg. ook hierna,
blz. 90.
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zich ook hier afzijdig, o.m. reeds daaruit blijkende, dat het zich in
1672 buiten de Generaliteit om een eigen bevelhebber had gekozen en werd daarin zeer gestijfd door den autocratischen Rabenhaupt ). Daar Maurits, na eerst Groningen te hebben bezocht, 18
Mei zijn hoofdkwartier vestigde in dat van Aylva [te Heerenveen]
en het tot in November d.a.v. nagenoeg niet verliet, heeft hij het
bevel in Friesland en over de Friesche Linie rechtstreeks gevoerd,
waardoor Aylva daar een ondergeschikte rol kreeg, terwijl Rabenhaupt als bevelhebber in Groningen nagenoeg volkomen zelfstandig bleef. Hij behandelde Maurits meest op den voet van gelijkheid, zooals hij dat tot dusverre met Aylva gewoon was geweest. Behalve de opvattingen van Groningen en Rabenhaupt's
karakter heeft stellig ook het feit, dat Maurits zijn hoofdkwartier
heeft gekozen in dat van Aylva, zijnde dat van de Friesche Linie,
een beletsel gevormd om de gewenschte eenheid in handelen in
het Noorden tot stand te brengen. Het vestigde al dadehjk den
indruk, dat Maurits Aylva verving in stede, dat hij boven dezen
en Rabenhaupt kwam troneeren. Een verblijf te Leeuwarden, desnoods in een of andere State nabij de Friesch-Groningsche grens
ware in dit opzicht doelmatiger geweest *).
1

Reeds den dag van zijn benoeming diende Johan Maurits voorstellen terzake in, waarop de Prins had te beslissen. Hij vroeg
voornl.:
1° een Commissie „om over de militie aldaer te commandeeren ende dat alle hoge en laege officieren myne ordres tot dienst
van den Staet sullen hebben t'obedyeeren";
2° een Instructie;
3° een missive van den Prins aan beide Provinciën en aan de
„Prinses-Gouvernantinne" om haar zijn bedoelingen ten aanzien
van het nieuw ingestelde commando bekend te maken;

*) Rabenhaupt had te voren in dienst gestaan van de Landgravin van Hessen-Cassel. Geboren uit een Boheemsch adellijk geslacht, wordt hij geschetst als heerschzuchtig, opvliegend en lichtgeraakt. Dat hij zeer op zijn gezag stond, zal hierna blijken uit
zijn verhouding tot Johan Maurits. In krijgszaken was hij standvastig en zeer bekwaam. In normale tijden zaten zijn eigenschappen hem in den weg en zoo wist men
hem in Groningen terzijde te schuiven door zijn benoeming tot drost van Drenthe en
gouverneur van het 30 Dec. 1672 ingenomen Coevorden (Commissie St. G. dd. 10
Jan. 1673). Hij overleed hier in 1675 en werd er in de kerk begraven.
') Vanaf hier zijn alle data in N. St., tenzij anders wordt vermeld.
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4° een lijst van de regimenten te voet en te paard [in Holland
gelegerd], „dewelcke naer Frieslant gedestineert zijn";
5° een order aan kapitein der artillerie Thomas Silo ) te Muiden [die derhalve onder Maurits had gediend], om zich met een
11-tal vuurmonden van verschillend kaliber [thans blijkbaar in
die Groep der Waterlinie te missen] naar Leeuwarden te begeven
en daar Maurits' nadere bevelen te wachten *);
6° vergurming om zijn neef Willem Maurits, luitenant-kolonel
van het regiment van den Boetzelaer, heer van Leeuwen, mee
naar Friesland te mogen nemen als zijn toegevoegde, daar dit
regiment toch nog niet bijeen was *).
In de erbij gevoegde „project-instructie", welke werd goedgekeurd, stelde de Prins voorop, dat bij het „by dese conjuncture
van tyden had goetgevonden den eersten Veltmaarschalk Prins
Maurits van Nassau in de Provintièn van Vrieslandt en Stadt en
Lande gesonden (te) worden, omme met communicatie en goetvinden van de Staten van welgemelde Provintièn over de rnilitie aldaer
het commando te hebben". In die instructie kwam o.m. voor :
1° zich in allerijl daarheen begeven en met de Vorstin van
Nassau, deszelfs zoon als Stadhouder en Gedeputeerde Staten van
beide Provinciën overleggen „op wat maniere die landen tegens
des vyants invasie best souden mogen werden verseeckert";
2° alle naarstigheid aanwenden, opdat de passen en hare „advenues" mochten worden versterkt door soldaten of huisluiden, te
regelen door de Staten;
3° indien de nood het vereischte, dat land onder water gezet
of dijken doorgestoken werden, dit met communicatie van de
Staten te doen bewerkstelligen;
x

») T h . Silo (hoogstwaarschijnlijk een Duitscher) was in 1672 als zoodanig benoemd
bij de uitbreiding der artillerie na de aanstelling van den Prins tot Kapitein-Generaal
voor den a.s. veldtocht. Zie Ten Raa en De Bas, V , blz. 507.
) Zie voor al, wat deze artillerie betreft, welke Maurits zijne „veld-artillerie' 'noemde, een artikel van mijne hand in De Militaire Spectator, 1933L Daar blijkt, dat de organisatie van onze artillerie destijds nog hoogst elementair was en bij die van infanterie
en cavalerie belangrijk ten achter stond. Vermeldenswaard is, dat die vuurmonden
eigendom van Johan Maurits waren (Ten Raa en De Bas, V , blz. 322); voorts dat
er onder die 11 kanonnen 4 veldstukken voorkwamen „schietende 3 U [de z.g. regimentsstukken], dewelcke van afteren gelaeden worden", de z.g. „snellekens", een
eerste poging tot snelvuurgeschut.
.
') Willem Maurits van Nassau was de zoon van Johan Maurits' broeder Hendrik uit
diens huwelijk met Maria Elisabeth Gravin van Limburg Stirum. 17/27 Juli 1673 gaven de Staten van Friesland hem het vacante commando over het regiment Ripperda
[op Overijsel; sedert 20/30 Juli 1672, later „bfl provisie", op Friesland].
a

Van Dam Van Isselt
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4° de militie, die er was of mocht worden gezonden, in goede
orde en discipline houden met recht om in overleg met de hooge
autoriteiten in Friesland officieren te schorsen, die hun functie
niet naar behooren waarnamen *);
5° de bevoegdheid om in overleg met de betrokken Staten alle
vereischte munitie, materieel, enz. te doen aanmaken; beide Provinciën waren slecht van een en ander voorzien;
6° met de Prinses en de Gedeputeerden overleggen op welke
manier „de huysluyden in beide Provinciën in de wapenen konnen gebracht werden, onime in tyt van noot mede te konnen geëmployeert werden" *).
Uit den inhoud dezer instructie blijkt, dat bij het uitzenden van
Maurits met troepen naar de Noordelijke Provinciën het defensieve doeleinde voorloopig uitsluitend in het oog was gevat *). De
mogelijkheid om, indien de kansen daartoe gunstig mochten blijken, ook uit N . richting iets op grootere schaal op 's vijands flank
en in zijn rug te ondernemen, bleef geheel onvermeld.
Johan Maurits ontving 27 April 1673 van den Prins last om
zich naar Amsterdam te begeven en er overleg te plegen met den
daar tijdelijk aanwezigen commissaris-generaal van 's Lands schepen HaJJingh nopens het vervoer van de troepen, die dadelijk naar
Friesland zouden volgen. Patenten (= marschorders) waren bijgevoegd voor de infanterie-regimenten van de kolonels Aquila
(te Alkmaar,) Henry Graham (Haarlem) «), Hertog van Holstein
») In 1672/3 moest herhaaldelijk met groote kracht en gestrengheid tegen officieren
worden opgetreden wegens plichtsverzuim, ongehoorzaamheid, afwezigheid, onderlinge veeten, zeer vreemde dienstopvattingen e. d. Prins Willem III ging hierin voor.
16 Febr. 1673 klaagde hij over de „ongeloofelijke èn onverdragelijke nalatigheid" van
de officieren tegenover den vijand (Archives, t. a. p., p. 310/1). Ten aanzien van de
jongeren werd bovendien geklaagd over gemis aan practische geschiktheid. Reeds in
I werden hiervan eenige voorbeelden vermeld.
•) De laatstbedoelde Memorie en Instructie zijn ontleend aan K. H. A., no. 2630
*) Vergelijk ook Maurits zelf 15 Mei 1673 aan Van Eybergen (blz. 79). Men lette er
op, hoe weinig scherp de gezagsbevoegdheden hier in het oog werden gehouden. Volgens zijn instructie zou Maurits de troepen in het N. commandeeren „met communicatie en goetvinden" van de Staten van beide provinciën (blz. 81); voor het in staat
van verdediging brengen van die provinciën echter overleggen met de PrinsesDouairière, haar zoon en Gedeputeerden (blz. 81); de opkomst van de huisluiden
regelen in overleg met de Prinses en Gedeputeerden (blz. 82); bij aankomst zich melden bij en nadere orders ontvangen van de Prinses (blz. 83). Derhalve in 4 gevallen vier verschillende oplossingen voor één zelfde zaak!
*) Dit regiment, ook wel Grim, Gram, Grame, Graem enz. genoemd, was een der
z.g. genationaliseerde regimenten; zie Ten Raa en De Bas, V, blz. 483/4.
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(Leiden) en 8 compagnieën van „Pamphile" (d. i . : Bampfield;
Gouda), 2 compagnieën paarden van het regiment Graaf Wittgenstein *) en 4 compagnieën dragonders van kolonel Brandt *).
Daarmede moest Maurits zich naar De Lemmer of Stavoren begeven en er zijn aankomst bekend maken aan, ook orders afwachten van de Prinses van Nassau te Leeuwarden. Maurits
nam dien dag afscheid van den Voorzitter van de Staten-Generaal, die hem bij een tegenbezoek namens Haar Ho. Mo. geluk op de
a.s. reis toewenschte, vertrok 29 April uit den Haag, werd te Amsterdam één dag door een hevigen aanval van graveel opgehouden
en kwam 1 Mei met zijn jacht te Harlingen aan. Hij reisde dadelijk door naar Leeuwarden, waar hij de „Prinses Gouvernantinne" den door hem verzochten brief van den Prins overhandigde, luidende:
„Ma tres chère Tante! J'ay envoyé autant de monde en Frize
qu'ü m'a été possible ) et comme vous et les EstatZ ont désiré
d'avoir quelqu'un pour commander les troupes qui y sont et qui
y viendront, puisque Mr. votre filz n'est pas encore en age de le
faire, j'ay cru n'y pouvoir envoyer personne lequel s'acquiteroit
mieux de eet employ que Monsieur le Prince Maurice de Nassauw,
qui vous rendra celle-cy. Je vous supplie, ma chère Tante, de 1'assister en tout ce qu'ü aura besoin pour une rigoureuse résistence
et d'être asseuré que de mon coté je contribueray tout ce qui
sera en mon pouvoir pour eet effet" *).
Zoowel de Prinses als de Staten betoonden zich ingenomen met
8

*) Het gros van dit cavalerie-regiment bevond zich nog in Duitschland bij de Brandenburgsche troepen. Zie Ten Raa en De Bas, V, blz. 363.
*) Ik vermoed, dat de andere helft van dit regiment den winter in Friesland had
doorgebracht. 9/19 Dec. 1672 klaagde Harlingen den Staten-Generaal zeer (gelezen 28
d.a.v.) over de zware inkwartiering van troepen van kolonel Brandt, de hooge eischen
der officieren en het wangedrag van den troep. Deze verbleef er op doortocht naar
Holland, doch kon, daar de wind Oost en de haven daardoor onbruikbaar was, niet
afvaren.
De dragonders hadden eerst medio 1672 krachtens voorstel van den Raad van State
blijvend hun intrede gedaan in het Staatsche leger. Zij waren bewapend als de infanterie en streden te voet; de paarden dienden alleen tot verplaatsing. Toch rekende
men ze ten onzent tot de cavalerie. In den zomer van 1672 hadden de Staten van
Friesland het doelmatig geacht om uit hun ruiterij een paar compagnieën dragonders
te trekken voor het toen bij Tietjerk aanwezige veldlegertje (resn. 22 Juli tot 1 Aug.).
*) Er werden, behalve de reeds genoemde troepen, in Holland nog 3 4 4 regimenten
cavalerie voor het Noorden beschikbaar gehouden.
*) Archieven van de Friesche Stadhouderlijke Secretarie (Alg. R.A.), no. 48. Hierin
ook verschillende brieven van Johan Maurits aan de Regentes en omgekeerd.
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de keuze van Prins W i l l e m I I I Z i j wenschten Maurits, alvorens
deze zich naar de posten der Friesche Linie begaf, enkele dagen
te Leeuwarden te houden voor noodzakelijke besprekingen. In
een „Memorie, Leeuwarden 3 M e i N . St. vant gheene, wat tot
den dienst vant L a n d t ende tot conservatie van dese Provincie
vereischt ende wat daerop geresolveert wordt", deed Johan Maurits i n 28 punten een leiddraad opstellen voor die besprekingen met
den Frieschen Stadhouder, twee Gedeputeerden van Friesland en
A y l v a . E r was ook gerekend op de overkomst van enkele Gedeputeerden van Groningen met Rabenhaupt, die echter niet zijn
gekomen. U i t die Memorie en de daarop 4 M e i gevallen „Resolutiones" *) blijkt vooral, het volgende:
1/2. De gebreken van Coevorden en hoe daarin te voorzien.
Aangehouden tot na aankomst van Gedeputeerden uit Groningen.
3. V a n de infanterie uit Holland voorloopig te leggen: 2 regimenten „ o p de Jouwer", 2 „aan den Gordijck [O. van Heerenveen] en die streek voortaan na Lippenhuizen" ), dat was dus i n
tweede linie tot rechtstreeksche dekking van Heerenveen.
4. V a n de reeds uit Holland ter beschikking gestelde troepen
te paard de 2 compagnieën van het regiment GraafWittgenstein
te legeren te Harlingen en Franeker [kustbewaking], het regiment
dragonders van Brandt voorloopig te Wijnjedorp [d.w.z. W i j n jeterp, N . O . van Gorredijk).
5/6. In Holland stonden 4 regimenten te paard gereed, die slechts
op orders wachtten. Besloten: „sullen met den eerste die dry regimenten te paert uyt Hollandt herwaerts ontboden worden" *),
eveneens de compagnie te paard van Prins Maurits zelve. Bedoelde regimenten moesten landen aan De Lemmer „ende sullen
gelogeert werden te Weststellenwerf provisionalis" [d.w.z. i n het
gebied ter weerszijden van de Linde].
7. „Also eene kleine Velt-Artülerie van 12 stucken uyt H o l 8

') Archives, t. a. p., p. 314.
*) Zie voor deze beide K . H . A . , no. 2630—1".
*) Lippenhuizen, dorp 1 uur N . O . van Gorredijk.
*) Duidelijk staat vermeld, dat in Holland nog vier regimenten cavalerie beschikbaar werden gehouden. Hetgeen daarna wordt gezegd, ook het feit, dat er verder
telkens slechts sprake is van drie regimenten, die inderdaad ook zijn gegaan, doet vermoeden, dat het eerste getal op een vergissing berust. De reeds ter beschikking gestelde regimenten werden nl. hierin niet meegeteld.

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672 EN 1672

85

landt mede herwaerts gebracht hebbe, aen wat plaets dieselve
om dienst te doen, sullen gebracht werden". Zij zou verblijven bij
Maurits' hoofdkwartier te Heerenveen.
8. De voornaamste posten en advenues van deze provincie;
welke reeds en welke nog niet versterkt zijn ? In deze eerste Memorie werden nog slechts 6 posten vermeld als reeds versterkt, waarvan 4 in voorste linie. Nopens de toegangswegen tot de Provincie
vindt men in het Archief een „Notitie van de wegen, dewelcke uyt
het Drente nae Vrieslandt syn gaende „a. van Rouveen, b. van
Staphorst, c. van Ommerschans; daarin o.a.: „devyandtkannaer
's Heer ven niet kommen, ofte hy moet twe malen die Linde ende
Kuynder passeren ), de welcke die Friesen konnen opstouwen".
9/10. Beschikbare voorraden materialen. Zelfs aan het meest
elementaire bestond groot gebrek. Schoppen, spaden enz. werden
te Amsterdam besteld (en kwamen niet; zie blz. 94, noot 1).
11. Of voor het maken van de werken en van doorsnijdingen in
de wegen huisheden konden worden gebruikt. Zij werden wèl te
werk gesteld, doch de uitkomst het soms zeer veel te wenschen
over. 24 Mei schreef Maurits aan Gedeputeerden in antwoord op
hun klachten over inkwartiering in Swallingerland, dat de bevolking, die de werken „aan den Gordyck" moest opmaken, „niet
alleen seer onwillig was geweest, maer oock d'een d'ander deden
oprocken en also van de voorseide wercken afhouden". De soldaten waren derhalve noodig geweest, doch hadden der bevolking
geenerlei overlast aangedaan.
16. Een ingenieur bij het hoofdkwartier in te deelen om bestekken te maken, werken uit te zetten enz. Hiervoor werd ingenieur
Top aangewezen *). 30 Mei, toen de eerste vijandelijke aanval
dreigde, verwachtte Maurits ook nog de ingenieurs Corver en Van
Voort ), die hij ten hoogste noodig had en die hem door Gedeputeerden waren toegewezen; door gebrek aan deskundigen konden
tal van werken niet ter hand worden genomen. Top had het met
het versterken van de voornaamste posten door hun groote onderlinge afstanden zóó druk, dat hij de arbeiders verder niet aan
het werk kon houden.
1

8

') Hoogstwaarschijnlijk wordt bedoeld, dat de vijand èn de Linde èn de Kuinder
moest overtrekken.
*) Deze was einde Febr. 1673 nog in Groep Muiden der Hollandsche Waterlinie
werkzaam en is dos vermoedelijk door Maurits mee naar Friesland genomen.
') Maurits noemt hem ten onrechte: Van Voorst.
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17. Bij opdringen van den vijand de dijken doorsteken en landerijen onder water zetten. „Is aireede meestendeel geïnundeerd".
Echter zou weldra aan Maurits de noodzakelijkheid blijken om
nog zooveel mogelijk water in te laten! Over de stouwing van de
wateren bij de Leek te confereeren met die van Groningen.
18. Hoe de zeekust het best te verzekeren en den vijand het
landen te beletten. Te Oostmahorne, een plaats, waar men kon
landen, lag reeds een schans. De Admiraliteit aanschrijven om
een fregat bij De Lemmer te leggen, de grietluiden om maatregelen te treffen, opdat hunne ingezetenen genoegzame wacht aan de
dijken hielden. Voorts werden de zeeplaatsen voorzien van eenige
kanonnen.
20. „Dat van nu af aen, gelijck in Hollandt geschiet is, alle
huysluyden elck in sijn district op geweer geset worden, het sy
met musquet, roers, halve pycken of springstoeken, ende dat onder bequaeme officieren, om op d'eerste ordre te konnen marcheeren". Is geschied „ende zyn de huysluyden met geweer verzien, meest met springstocken [= polsstokken], die hier te lande
[= Friesland] meest van nooden".
21. Ter plaatse, waar het gros van het leger zou komen, vivres
enz. opstapelen.
22. „Dat mijn een predicant uyt dese provincie mag toegevoegt
worden". Predikant Nappius daartoe geordonneerd [in 1672
vlootpredikant].
23. „Dat een buel en provoost met haere suppoosten mag gestelt worden, om altoos by der handt te wesen tot schrik der ondeugenden" [nl. onder de troepen]. Uit het hierna volgende zal
blijken, zoowel dat zulks zeer noodig was als dat er slechts op gebrekkige wijze in werd voorzien (blz. 99).
25. Een hjst van de „huysluyden, die op geweer gestelt zijn en
waer haer rendevous hebben".
26. Een „perfecte hjst" van alle regimenten en troepen, in
Friesland aanwezig ).
27. Een kapitein of luitenant van de timmerlieden met 15 man
en gereedschap, om in allerhaast boomen te kappen, palissaden
enz. te maken. Men voorzag, dat laatstgenoemd getal weldra vermindering zou kunnen ondergaan 11
1

*) Zulk een lijst, door Johan Maurits 17 Hei uit Groningen andermaal gevraagd, nu
aan Aylva, trof ik nergens in zijn archief aan.
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28. Orde te stellen ophet bestellen van de brieven of „avisen" uit
het hoofdkwartier, zoowel aan de Staten en de posten als naar
Groningen. Daartoe werden op twee dorpen, tusschen die stad en
Heerenveen gelegen, z.g. „ordonnantieruiters" met hun paarden
ingekwartierd bij de ingezetenen.
Men ziet uit deze opsornming, dat een zeer groot aantal van de
tegenwoordige legernooden reeds destijds werd gevoeld. Maurits,
die uit Muiden kwam, waar hij een veel beter geordend militair
huishouden achterliet, kende ze, doch moest in bet Noorden, als
gevolg van de zeer gebrekkige organisatie aldaar, in veel nog op
het laatste oogenblik doen voorzien.
Een eerste gevolg van de overleggingen was een Statenresolutie
van 26 April/6 Mei 1673, waarbij de Gedeputeerden werden gelast, „om zonder een moment tijdverzuim te bezorgen en te bevorderen, dat de bewuste dam bij de Kuinder aanstonds geslagen ), mitsgaders de Linde en andere (sic) moeren en uitwateringen op de passen en advenues aen de Woudkant gestopt, alle wegen, waarvan de vijand zich kan bedienen tot nadeel van de Provincie, geruïneert en impassabel gemaakt, ook de schansen Breebergh en Swarte Dyck in behoorlijk postuur van detentie gebracht en wat verder tot de verdediging van de Provintie specteert, spoedig geëffectueerd worde.
En soo buyten vermoeden dese Haer Ed. Mo. welmeyninge by
flauwe executie van de Heeren Gedeputeerden ten langhsten
binnen 8 dagen niet werde achtervolght, wort de Generael van 't
Leger by desen specialick versocht, gelast en geauthoriseert om
na expiratie van die 8 dagen aenstonts en des noot met de stercke
bant hetzelve tot meesten dienst van 't landt te executeren en bevorderen". Een zeer merkwaardige stok achter de deur, waarop
vermoedelijk door Johan Maurits is aangedrongen!
5 Mei ontving hij 's Prinsen last om verbinding te houden met
den Keurvorst van Brandenburg en dezen in te lichten omtrent
de redenen voor Maurits' plaatsing in het Noorden: „pour y
commander et tacher de faire quelque divertion afin que toutes
1

*) Zie voor dien reeds hiervóór, blz. 75, vermelden dam nader blz. 103 en 104. Hetgeen in 1673 ten aanzien van het onderwaterzetten van de Linde- en de Tjongervallei
besloten en later uitgevoerd werd, is zonder kennis van den toenmaligen waterstaatkundigen toestand van beide riviertjes niet gemakkelijk te volgen. Zie daarvoor Aanteekening II aan het slot van deze studie.
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les troupes de 1'Electeur de Cologne et Evesque de Munster ne
luy [d.w. Brandenburg] demeurent point sur les bras" ).
De illusie omtrent deze samenwerking duurde zeer kort en dit
zal een der hoofdredenen zijn geweest, waarom het offensieve
element in de verdediging, dat hier — in tegenstelling tot de door
Maurits ontvangen instructie — even om den hoek kwam kijken,
in het Noorden in de praktijk volkomen buiten toepassing is gebleven. 30 Mei betuigde Maurits den Prins zijn groot leedwezen
over „la résolution desavantageuse" van dien Keurvorst; deze
had n.1. afgezanten naar Parijs gezonden, om vrede te sluiten met
Frankrijk op zeer voordeelige, daar gedane voorstellen. De breuk
met onze Repubhek werd in de voorstelling van den Keurvorst
veroorzaakt, doordat de Staten-Generaal in gebreke waren gebleven ten aanzien van hunne belofte om een leger van 30.000 man
aan den Rijn te brengen en Spanje, Denemarken en het Huis
Lunenburg aan te zetten tot een breuk met Frankrijk *).
1

A l bleek er nog in een zeer groot aantal zaken te voorzien, toch
waren de eerste indrukken van Maurits in vele opzichten gunstig. Na eenige malen met Aylva en Gedeputeerden van Friesland te hebben geconfereerd, schreef hij 6 Mei aan den Prins:
„Je trouve non seulement Messieurs les Estats, mais tout le peuple fort incliné et affectioné pour contribuer tout ce qu'est imaginable pour la conservation de 1'Estat, et principalement puisqu'ils voyent que V. A . a soin d'eux, et de leur envoyer des troupes". Weldra zou het oordeel minder gunstig luiden 1 (verg. o.a.
blz. 100).
Het schijnt, dat de Prins Generaal Aylva heeft willen vervangen
door Coenraad Christoffel Graaf van Königsmarck, die, in 1672 in
Staatschen dienst getreden, berucht was wegens zijn plichtsverzuim tijdens Luxemburg's tocht naar Zwammerdam en Bodegraven einde December 1672 ). Het is duidelijk, dat men in Friesland niet op dezen ruil gesteld was, Maurits allerminst. Deze
schreef 5 Mei 1673 aan Graaf van Waldeck *): „Je trouve le Gé3

*) Archives, t. a. p., p. 313.
') Copie van een brief van Baron van Hoensbroek aan Baron van Amerongen, d.d.
12 Mei 1673 uit Berlijn (K. H. A., no. 2630— lm).
•) Hij sneuvelde 10 Nov. 1673 in de loopgraven voor Bonn.
*) Graaf George Frederik van Waldeck, Pyrmont en Culemborg, 16 Sept. 1672 benoemd tot derden Veldmaarschalk van onze krijgsmacht, 1679 tot eersten Veldmaarschalk.
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néral-Lieutenant Aylva tout autre comme on m'a dit, vigilant,
fort soigneux et extrêmement cognu dans le pay, chemins et passages" *). Maurits achtte het dus zeer noodig, dat Aylva in het
Noorden bleef; ook had hij er vele connectiën, waaronder geheime in het voorterrein, terwijl Köningsmarck niet de minste
to>tiTiig van het land bezat [en dus ook om die reden bezwaarlijk
als de rechterhand van Maurits kon optreden]. Wel achtte Maurits hem bruikbaar om te commandeeren, wanneer men den vijand
op zijn eigen terrein ging aanvallen. Aan de „Prinses van Nassau, geb. Prinses van Oranje, voogdes en regentinne" ), die
blijkbaar ongerust was, schreef Maurits, dat hij reeds aan den
Prins van Oranje en aan Graaf van Waldeck had geschreven „en tel
encre que je ne doute nullement ou le susdit Aylva demeurera en
ce pay icy, la oü il peut rendre pms de service qu'aiUeurs" •). Toen
's Prinsen beslissing weldra gunstig luidde, sprak Maurits dezen
daarover zijn groot erkentehjkheid uit. Aylva, die in 1672 zelfstandig hét commando in Friesland had gevoerd, trad aanvankelijk op als bevelhebber over alle infanterie en vanaf begin Augustus, toen Maurits' cavalerie-generaal, Markies de Monpouillan naar Holland terugkeerde, als commandant van de voorste
linie langs Linde en Tjonger. Aylva was meermalen Maurits' adviseur, zoowel wegens zijn groote kennis van het land en zijn ervaring van 1672, alsook omdat het tusschen Maurits en de Monpouillan, ook met Rabenhaupt, veel minder goed accordeerde.
Maurits, die dadelijk na de conferentie op den 4 de „passages
en avenues" van Friesland met de daarop gelegen posten had
willen gaan zien, wachtte eerst nog de afgevaardigden van Groningen met Rabenhaupt, „pour concerter ensemble et principale2

en

Monsieur de B., Franschman van geboorte, doch in het laatste kwart der 17e eeuw
als officier in Staatschen dienst, die hier in de hoogste kringen verkeerde, geeft een
zeer eigenaardige karakterbeschrijving van hem. Zie Bijdragen en Mededeelingen Hist.
Genootschap Utrecht, XIX, blz. 101/3.
*) Monsieur de B. schrijft omtrent hem: „Gentilhomme frison, lieutenant-général
d'un mérite distingué. Mr. d'Aylva étoit un second Mars et en avoit 1'air, la bravoure
et les bonnes qualités, brave devant les ennemis, mais bon, familier et honnête avec
tout le monde en particulier. Fidéle et zêlé pour sa patrie, il en auroit fait 1'honneur
comme il en auroit été le défenseur, tl une morte trop avancée par une chüte de cheval
ne 1'avoit enlevé lorsqu'il auroit pu être encore si utile" (t. a. p. bic. 106).
*) Ook uit deze betiteling blijkt duidelijk, dat de meerderjarigverklaring van den
Frieschen Stadhouder op 13 Juli 1672 weer in het vergeetboek was geraakt. Verg.
blz. 41.
*) Eigenaardig, dat de briefwisseling met den Prins, de Regentes, Waldeck e. a.
steeds in de taal van onzen hoofdvijand werd gevoerd. De Prins ging hierin voor.
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ment pour la conservation de Couverden" *). 6 Mei was het Maurits duidelijk, dat zij in 't geheel niet kwamen, „ce qui vient fort
mal a propos a une saison-la oü on a besoin du conseil et bonne
correspondence". Zich als verontschuldigend voegde hij er aan
toe: „J'avois escrit fort civilement a Monsieur de Rabenhaupt,
mais il me semble, qu'il fait grande reflexion sur la capitulation
qu'ü a fait en particulier avec cette province" *). En aan Waldeck schreef hij: „Je croys que c'est a dire qu'ü [Rabenhaupt]
veut estre le maistre seul en ce üeu la". De brieven, welke de
Groningsche Staten en Rabenhaupt aan Johan Maurits zonden, noemde de Prins „fort sottes"; hij vond daarin aanleiding
hem 9 Mei nog eens te schrijven: „Vous avez absolument le commandement, et ü faut vous y maintenir".
Maurits wilde nu 6 Mei zijn inspectie in Friesland beginnen,
om vervolgens zijn hoofdkwartier te Heerenveen te betrekken.
Deze plaats werd gekozen, omdat zij ongeveer midden achter alle „avenues" [passen door de Linie] was gelegen, daarvan feitelijk
het reduit vormde, voorts ook in 1672 doorgaans had gediend als
hoofdkwartier van de Friesche Linie*). Daar lag dan ook het
meerendeel van de reserves. Echter ontving Maurits dien morgen
een expresse van Rabenhaupt, meldende, dat Munster voornemens was om Coevorden te blokkeeren, dat die vesting dus drin*) Johan Maurits 5 Mei 1673 aan Graaf van Waldeck.
*) Archives, t. a. p., p. 316.
*) Nader is mij uit de Archieven van de Friesche Stadhouderlijke Secretarie [no. 48]
gebleken, dat:
a. het hoofdkwartier, medio Juli 1672 reeds te Bergum en weldra tot Tietjerk achter het water teruggetrokken (blz. 50/3), in laatstgenoemde plaats zeker tot na 2 Sept.
is gebleven;
b. Gecommitteerden te Velde aldaar er begin Aug. tegen waren om troepen te geven
voor Heerenveen e. o.; daarheen moest men vrijgekomen gevangenen uit Coevorden
enz. dirigeeren;
c. zij het de eerste helft van Aug., op grond van adviezen van Aylva en alle hooge
officieren, niet dienstig achtten om Swartendijkster Schans, Friesche Palen, Breebergh
en de Leek (alle vóór het water), „die verafgelegen plaatsen of daar de vijand zoo nabij
is" weer te doen bezetten; „daerom een groot gevaer soude zijn het binnenste en considerabelste gedeelte van 't Lant in peryckel te stellen ende alsoo by ons 't seeckerst
is gestelt" (derhalve achter het water blijven);
d. zij 1 Sept. den Frieschen Stadhouder hebben verzocht, om over te komen ten
einde te overleggen om 't leger van hier [via Leeuwarden] te doen delogeren [naar
Heeren veen]; reeds werd een regiment daarheen gezonden;
e. het hoofdkwartier en de Gecommitteerden, door enkele regimenten van het veldlegertje reeds voorafgegaan, 12 Sept. te Heerenveen teruggekomen en den 14en zelfs
doorgegaan zijn naar Wolvega, waarover de bevolking aldaar zeer verheugd was
wegens de van den vijand ontvangen brandbrieven;
/. Aylva op 1 en 23 Nov. 1672 nog te Heerenveen verbleef. Alles O. St.
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gend van munitie en levensmiddelen moest worden voorzien en
dat zijne tegenwoordigheid „met Ha. Ed. Mo. de Gedeputeerde
van Groningen Statt en Ommelanden ten voors. einde te confereeren hoognodigh waere". Maurits schreef dit nog den 6 aan
Aylva, onder mededeeling, dat hij had besloten om „niettegenstaende eene furieuse attacque vant graveel" den 7 daarheen
en vervolgens naar Coevorden te gaan. Dat werd nu wel wat de
omgekeerde wereld en geeft vooral te denken, indien men in het
oog houdt, dat het met de gedreigde blokkade vooreerst zoo'n
vaart niet hep! Aylva ontving opdracht, om intusschen goed op
alle passen in Friesland te letten.
7 Mei kwam Maurits te Groningen aan en overlegde nog dien
dag alles met Gedeputeerden en Rabenhaupt. Den 8 schreef hij
den Staten van Friesland, dat Rabenhaubt wegens de dreigende
insluiting van Coevorden reeds zoo voorzichtig was geweest, om al
het land rondom die vesting zooveel mogelijk onder water te doen
zetten; ook had hij 20 molens nabij de grenzen doen afbranden.
De vijand verbeterde wegen en deed duizenden horden aanmaken
om over de moerassen te komen . Nadat het desbetreffend overleg was gesloten, onderteekenderi Maurits en Rabenhaupt 3/13
Mei 1673 te Groningen eene memorie nopens hetgeen onmiddellijk
voor de verbetering van Delfzijl, de positie aan de Leek en „EmentyU" moest worden verricht ).
15 Mei schreef Maurits nog aan overste Van Eybergen, dat hij
en Rabenhaupt, „met dewelcke wy in goede correspondentie leven" ), wegens tijdsgebrek geen uitvoering konden geven aan
hun voornemen om Coevorden te bezoeken. Als aansporing deelde
Maurits daarom aan Van Eybergen mede, dat de Staten-Generaal
en de Prins van Oranje zich volkomen verheten op zijn trouw, dapperheid en ervaring. Maurits zelf zou hem zooveel mogelijk helpen. Inderdaad kwamen einde Mei 2 Gecommitteerden uit den
Raad van State over tot inspectie van de N. kwartieren, inzonderheid van Coevorden, die 1 Juni verslag uitbrachten aan Mauen

en

en

a

8

l

) Archives, t. a. p., p. 315.
•) K. H. A., no. 2630—lm. Zie voor deze laatste hiervóór, blz. 115, noot 1).
•) Zoowel deze mededeeling aan een ondergeschikte als die aan den Prins (blz. 90
en 93) doen tusschen de regels lezen, dat Maurits, ondanks zijn positie, zijn ervaring en zijn leeftijd de autoriteit van Rabenhaupt duchtte. Uit de questiën met de
Montpouillan over het gedrag der Hollandsche cavalerie in de kwartieren blijkt voorts,
dat het Maurits zeer onaangenaam was, indien de bevolking zich met klachten terzake
wendde tot de Staten van Friesland.
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rits. Er was vooral gebrek aan ammunitie van oorlog en aan levensmiddelen. Zij hadden last van Prins Willem III om daarin
met alle mogelijke middelen te voorzien. Men had daarom geconfereerd met gedeputeerden van Stad en Lande [welk een aantal
autoriteiten!], die zeiden, dat Groningen reeds een aanmerkelijke
hoeveelheid munitie en vivres had toegezonden en dat in een conferentie o.m. met Maurits en Aylva was overeengekomen, dat
Friesland evenveel ten bate van Coevorden zou doen; Maurits
werd nu verzocht om daarvoor te zorgen. Hij zegde dit der Gecommitteerden toe en dankte .hen voor hun bezoek aan Coevorden,
„want daer en gaet niet voor de crculaire inspectie van eene saecke
selfs te nemen".
Vermoedelijk is Johan Maurits, te Groningen zijnde, eenigszins eenzijdig onder den indruk geraakt van de belangrijkheid van
dat gewest of onder den invloed van Rabenhaupt. Hij gaf althans 4/14 Mei te Groningen patenten [= marschorders] voor 2
uit Holland gekomen regimenten infanterie [Aquila en Bampfield], om zich „in aller diligentie" naar Groningen te begeven. De
3 in Friesland aanwezige Friesche regimenten cavalerie van Haren, Kingma en Schwartzenberg en het regiment dragonders
moesten ach zoo snel mogehjk begeven naar de grens tusschen
Zevenwolden en Drenthe, om daar nadere bevelen van Rabenhaupt af te wachten. Waarschijnlijk hielden deze troepenverplaatsingen verband met een plan om Coevorden vanuit Groningen te ontzetten of te steunen; zeker is het, dat Friesland in
die verplaatsingen niet werd gekend. De Gedeputeerden dier Provincie zonden dan ook reeds 5/15 Mei een jammerklacht aan Johan Maurits. Er was eindelijk hulp uit Holland gekomen en daar
nam deze hun nu, terwijl de Staten van niets wisten, die hulp dadelijk ten deele af! Zij hadden Aylva in allerijl ontboden en waren
„grootelyck verstelt" van dezen te vernemen, dat hij voornemens
was om de ontvangen patenten te laten uitgeven. Het uit Holland
gezonden secours was nog minder dan werd vereischt; men vernam, dat er vandaar niets meer te wachten viel, terwijl geloofwaardige berichten verluidden, dat Munster het op Friesland had
gemunt ). Gelet op dit dreigend gevaar gaven Gedeputeerden
Maurits te kennen, dat — al mocht hij het voor zijn verantwoor1

*) Chacun prêche pour sa paroisse! In Groningen heette het terzelfder tijd, dat
Munster zich tegen Coevorden zou wenden!
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ding willen nemen — zij zich tegenover de ingezetenen, die reeds
zoovele lasten droegen, niet verantwoord achtten om bij het „aenwassende pericul, speciahjck op ende tegen desen onsen hoeck" ),
de door Maurits naar Groningen ontboden regimenten te doen afmarcheeren. Gedeputeerden zagen zich derhalve absoluut genoodzaakt om de patenten, welke Aylva wilde uitgeven, tegen zijn wil
en meening over te nemen en vooreerst in te houden! Zij verzochten Maurits om hunne „seer pregnante redenen", ook hem bekend,
als noodzakelijk aan te zien en geen orders meer te verstrekken om
troepen te ontnemen aan Friesland, „dese groote ende sonder
eenigh forte off stercke stad voorsiene, jae openstaende provinsie,
aen wekkers off verhes óff behoudenisse nochtans de naeburighe
wie alle geünieerde Leden óff verlooren óff behouden zijn", doch
eerst „oculaire inspectie van de geheele Provincie, hare gesteldheid en posten te doen", alvorens er troepen weg te nemen!!
16 Mei berichtte Maurits nog vanuit Groningen den Prins, dat
bij het noodzakelijk had geacht om eerst die Provincie te bezoeken; de vele posten waren er in vrij slechten staat bevonden *).
De Staten zouden echter in allerijl laten uitvoeren, wat werd noodig geoordeeld door Maurits en Rabenhaupt, „avec lequel j'accorde fort bien; i l n'y a pas fait la moindre mention de sa commission; au contraire, i l se soumet a tout avec beaucoup de respect a ce que V. A. a ordonné touchant mon commandement".
Weldra zou Maurits' oordeel ter zake anders luiden 1 Hij inspecteerde ook de sluizen om de Provincie te kunnen inundeeren en
gaf order ze gereed te houden. Coevorden bleek vrijwel voorzien,
sinds een konvooi er den vorigen dag was binnengekomen. Het
gerucht liep, dat de vijand een groot kwartier voor een paar duizend man wilde inrichten tusschen Coevorden en Groningen, om
aldus de verbmding met eerstgenoemde vesting te verbreken*).
Het kasteel van Gramsbergen, waar Gerlacus Webbema, vaandrig van kapitein Lyclama, lag met 50 man „et s'y est comporté en
bon et valiant soldat contre les ennemys" *), was 14 Mei aan den
vijand overgegaan. De Staten van Friesland hadden twee Gede1

') Zie noot i op blz. 92.
') Duidelijke plattegronden van Coevorden en de voornaamste Groninger schansen
van 1672/3 bij Van den Bosch, IV, tegenover blz. 6.
») Zooals hierna zal blijken, hebben Munstersche troepen zich in Juli inderdaad
eenigen tijd vastgezet te Dalen.
') Johan Maurits 23/13 Juni aan de Regentes.
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puteerden naar Groningen gezonden (zooals in Juni 1672); „je
crois que cela fera un grand bien, d'autant que le disordre ruïne
tout". De boeren van beide Provinciën hadden last ontvangen om
de wapenen op te nemen.
De weg van Groningen naar zijn hoofdkwartier Heerenveen
leidde voor Maurits over Leeuwarden, waar hij bovendien moest
zijn in verband met de rumor in casa over de 6 regimenten, welke
hij ten bate van Groningen had willen verplaatsen. In den namiddag van 17 Mei verscheen hij er in de vergadering van Gedeputeerden en vroeg daar, „aen 't bovenste van de open zyde deser
tafel geseten", het College naar de redenen, welke het hadden bewogen om de bewuste patenten voor die regimenten achter te
houden. Men wees voornl. op de groote uitgestrektheid van de
Provinciale Linie en sprak de overtuiging uit, dat Maurits, zoodra hij de vele passen zou hebben gezien, veeleer versterking
dan verzwakking van de troepen noodig zou achten. De uitkomst
heeft Gedeputeerden inderdaad in het gelijk gesteld: Maurits is tot
zijn terugkeer naar Holland in November 1673 bijna onafgebroken te Heerenveen gebleven en ontbood—behalve in de niet doorgegane plannen om Coevorden vanuit Groningen te hulp te komen — meer troepen vandaar dan hij er in gedachten heen zond.
Maurits zegde toe den volgenden dag naar zijn hoofdkwartiei
Heerenveen te gaan, om vervolgens alle posten te inspecteeren.
18 Mei voorm. kwam hij daar aan en kon zich nu aan de verdedigingsbelangen van Friesland gaan wijden; daarin heeft hij, ondanks zijn hoogen leeftijd, een zeer groote activiteit ontwikkeld.
Het was noodig, want er was eigenhjk noch inzake het troepengebruik noch ten aanzien van de onderwaterzettingen en het
weder opmaken van de posten iets geregeld. Dadehjk informeerde
hij naar de werken, welker slappe voortgang of stilstand werd verontschuldigd door gebrek aan materialen. Uit Amsterdam was
geen schop noch spade aangekomen; daarom vroeg Maurits den
Gedeputeerden nog denzelfden dag, om er dadelijk eenige honderden te doen koopen; de dienst van het land eischte zulks ten
zeerste »). 19 Mei zond hij hun een hjst van de 12 medegebrachte
stukken geschut, uitwijzende, „dat ick van veltstucken seer wel
*) Toen er 14 Juni nog niets uit Amsterdam was ontvangen, werd op verzoek van
Maurits de geheele te Leeuwarden beschikbare voorraad van zegge 370 stuks naar
Heerenveen gezonden!
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versien ben ende deselve in aller haest op alle posten, daer de
vyant aen vallen mogte, oock selfs door quaede wegen, vervoeren
kan". Om zulks nu „met vrucht werckstelhg te maecken", vroeg
Johan Maurits, om zonder uitstel 120 „tocht- en waegepaerden" naar Heerenveen te zenden ), alsmede het hem nog ontbrekende artilleriepersoneel. Gedeputeerden deden de aanvrage
reeds 23 Mei af, doch 27 Juni was daaraan nog lang niet volledig
voldaan (blz. 131)!
Lk vermoed, dat de 6 regimenten Friesche infanterie meest in de
posten van de Tjongerlinie lagen; zij konden dus voorloopig ter
plaatse bhjven. Het gros van de 3 Friesche regimenten cavalerie
lag nog in de winterkwartieren, verdeeld over 7 Friesche steden.
12/22 Mei meldde Maurits aan de Regentes, dat hij patenten had
verzonden, om alle Friesche cavalerie te vereenigen „tot dienst
van het Land", d.w.z. haar te velde te brengen. Kolonel Kingma
ontving last om zich den 25 met het gros der compagnieën
te paard te melden aan het hoofdkwartier te Heerenveen. Aan
de Regentes werd vergund om enkele compagnieën daarvan
achter te houden op die plaatsen, welke zij goed zou oordeelen. Vooreerst zijn in totaal 4 compagnieën te Leeuwarden gebleven (waaronder die van den Stadhouder), daar de PrinsesDonairière die aldaar wenschte te houden „contre un peuple
mutin" *). Vermoedelijk nog onder den indruk van de gebeurtenissen van 1672 hield men voor dit doeleinde, zoolang de nood niet
tot het hoogste steeg, steeds eenige troepen, waarbij ook infanterie, in de hoofd-, tevens hofstad *).
Mede op 12/22 Mei deelde Maurits de Regentes mede, dat dien
dag op zijn patent het [uit Holland gekomen] regiment infanterie
van Bampfield marcheerde naar de Leek, „een plaats zeer belangrijk voor deze Provincie". Maurits had dus ten deele vastgehouden aan zijn reeds te Groningen gekoesterd denkbeeld, om
voor een trait-d'union tusschen beide Provinciën te zorgen, en
blijkbaar tijdens de conferentie te Leeuwarden op 17 Mei het
verzet van de Friesche Staten weten te bezweren (blz. 92/4; zie
voor later ook blz. 116). Genoemd regiment is weldra geheel ter
1

en

*) Tochtpaarden dienden voor vervoer van het geschut, wagenpaarden voor alle
andere voertuigen, waaronder die voor de munitie.
*) Archives, t. a. p., p. 320.
») Verg. blz. 148 (tenir le peuple en bride), 150,188 noot 1 en 242.
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beschikking van Rabenhaupt gekomen. Bij patent van Gedeputeerden, dd. 13/23 Mei, kreeg Maurits voorts nog 8 Friesche compagnieën voetvolk uit Leeuwarden ). 25 Mei schreef hij zulks
aan de Montpouillan onder mededeeling, dat hij ze bestemde voor
Schoot en Mildam, d.w.z. dat zij o.a. met het meerendeel der
uit Holland gekomen infanterie de door de cavalerie te verlaten
(tweede) linie achter de Tjonger ter rechtstreeksche dekking van
Heerenveen zouden bezetten.
De 3 regimenten cavalerie, welke men 4 Mei besloot zoo
spoedig mogehjk uit Holland te ontbieden — n.1. die van de kolonels Markies de Montpouillan, Baron van denBoetzelaer-Langerack *) en Baron van Wassenaer-Opdam — waren 13 Mei nog
aldaar; de Prins gelastte dien dag, dat zij in allerijl te Amsterdam ingeladen moesten worden. 18 Mei werd De Monpouillan
door de Staten-Generaal benoemd tot Commissaris-Generaal
[d.w.z. tot Generaal-Majoor der cavalerie] en den volgenden dag
door den Prins aangewezen, om alle cavalerie in het Noorden te
commandeeren *). Hij kreeg derhalve ook de 3 Friesche cavalerieregimenten onder zijne bevelen. De Prins achtte hem „homme de
capacité et trés vigilant" *). Aanvankelijk was Johan Maurits bijzonder ingenomen met deze keuze, want hij schreef 27 Mei 1673
aan den Prins: „A V. A. suis-je grandement obligé de ce qu'elle a
eu la bonté de m'avoir envoyé un si bon officier comme est le
général-commissaire Mr. le marquis de Monpouillan" ); zooals
hierna zal blijken, werd dat oordeel later anders.
Maurits zag thans bhjkbaar weinig heil in al die cavalerie voor
den doorgaans passieven strijd in de Friesche Waterlinie, want 16
Mei, toen zij nog niet was aangekomen, schreef hij den Prins:
„Toute fois 1'infanterie nous est plus nécessaire et utile que non
1

6

*) Dat deze compagnieën het gros uitmaakten van een der 6 Friesche regimenten
infanterie, bleek mij nergens.
*) Zie voor zijn bewogen militaire loopbaan: Ten Raa en De Bas, HetStaatsche
Leger, Deel V.
•) Armand de Caumont, Markies de Montpouillan, commandant van een regiment
cavalerie op Holland. Zijn briefwisseling met Prins Johan Maurits gedurende zijn
commando in Friesland (tot begin Aug. 1673) berust in het K. H. A., no. 2630—4. Zij
vestigt den indruk van een zeer stipten dienaar, doch zeer voorzichtig in zijn beleid.
In 1672 had hij tijdens 's Prinsen mislukten uitval naar Charleroi Binche bezet. Zie
voor hem o. a. zijn karakterbeschrijving bij Monsieur de B., t. a. p., blz. 100.
*) Archives, t. a. p., p. 317.
') Archives, t. a. p., p. 319/20.
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pas le cavallerie"; hij ging daarin dus volkomen accoord met de
Staten van Friesland ). Wij schrijven „thans", want hierna zal
het merkwaardige feit blijken, dat de Prins, die Maurits al deze
cavalerie zond, later, toen hij haar in Holland en elders noodig had,
het betoog leverde, dat zij in het N. van weinig nut kon zijn, terwijl
Maurits toen schier tot over het uiterste aanhield om haar te mogen
behouden!
x

21 Mei waren alle voor het Noorden bestemde troepen aldaar
aangekomen ).
a

Na zich op de hoogte te hebben gesteld van het sluizen- en
inundatiestelsel van Friesland, gaf Maurits, steunende op zijne
commissie en instructie, bevelen voor die onderwaterzettingen,
welke strekten om de posten in de Linde- en Tjongeretelling te
verzekeren, vooral die achter de Linde, waar hij de cavalerie wilde
legeren.
Het onderwaterzetten van de lage landen langs beide riviertjes geschiedde.aanvankehjk op dezelfde eenvoudige wijze als in
1672 (blz. 47), zonder inlaten van zeewater. Daar Blokzijl als
vooruitgeschoven post bedreigd lag van de zijde van Steenwijk, Zwolle, Hasselt e.d., deed Maurits ook daar de 2 zee(schut)shiizen gesloten houden, om het binnenwater op te houden
en aldus de omgeving dier vesting dras te zetten.
De uitvoering van deze inundatiemaatregelen geschiedde, daar
het alleen het ophouden van 't regenwater gold, „sans contradiction" »). Blijkens een brief van Gedeputeerden van Friesland
van 13/23 Mei hadden deze alle zijlvesters, politieke officieren
[burgerautoriteiten ten platten lande] en magistraatspersonen
aangeschreven, om de orders inzake het gesloten houden van de
sluizen om het binnenwater op te houden, stipt op te volgen; die
') Verg. blz. 74. Maurits bezag, evenals Aylva, de zaken steeds van een nationaal
Nederlandsen standpunt, verband houdende met de bijzondere gesteldheid van
onze terreinen. Medio Juli 1672, kort na den terugtocht op de Waterlinie, wenschte hij voor zijn Groep, „dat hij, in plaetse van de ruyters, een goet regiment te voet
bij hem had" (Notulen Hop en Vivien, blz. 217). Er was te veel cavalerie, te weiniginfantene in de Linie; soo voorzag men, „dat de cavalery sal moeten afsitten" (t. a. p.,
bht. 118/9; conform de cavalerie in den loopgravenstrijd tijdens den grooten oorlog)
Zulks vond inderdaad plaats; de ruiters deden met musketten enz. dienst als voetknechten. Zij protesteerden, evenals die onder den Prins te Bodegraven tegen dezen
dienst te voetl (Bosscha, II, blz. 83).
') Archives, t. a. p., p. 318.
*) Archives, t, a. p., p. 325.
Van Dam Van Isselt
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van Munnikezijl, destijds het voornaamste loozingspunt der Provincie *), kregen voorts bevel, o m daar het afstroomen van Friesland's boezem bij eb tegen te gaan door binnen en buiten de sluizen een dam te leggen, daar zij zeer defect waren. Hieruit valt
af te leiden, dat Maurits niet alleen dadelijk de Linde- en Tjongerbassins, alsmede de omgeving van Blokzijl, deed dras zetten,
wat noodig was, doch tevens veiligheidshalve door bet ophouden
v a n het regenwater i n geheel Friesland daar de groote inundatie
voorbereidde.
D a t verzet aanvankelijk uitbleef, is begrijpelijk, want 10/20 Mei
gaf Johan Maurits een afzonderlijke „last en waerschouwing" uit
aan de ingezetenen v a n het dorp Oude-Lemmer met die daaronder
behoorden en een gehjkluidende voor het dorp Nieuw-I^mmer ) .
Allen werden gewaarschuwd op geen manier dammen, dijken of
slooten, gemaakt o m de wateren te stouwen, door te steken, te
ruïneeren of af te tappen op straffe van op de plaats doodgeschoten of, gevat znnde, zonder genade aanstonds opgehangen te
worden. W i e een overtreder aanbracht, kreeg 400 rijksdaalders
belooning, terwijl zijn naam verzwegen zou blijven *).
Aanvankelijk hadden de onderwaterzettingen weinig te beteekenen. Men had blijkbaar, evenals i n 1672 (blz. 58), het overtollige
winterwater i n bet voorjaar laten afstroomen, wat zich andermaal
wreekte ), en evenmin de Statenresolutie van 22 Maart 1673
nopens een vast peil voor het binnenwater (blz. 75) naar behooren nagekomen.
a

4

Nopens allerlei zaken rezen reeds dadelijk moeilijkheden. 17/27
Mei schreef Maurits aan den Prins : „Plusieurs régiments, tant
cavallerie qu'infanterie, font bien l a beste [béte], causé par le
mauvais payement" ). Naar de rapporten te oordeelen, maakten
vooral de Hollandsche troepen te paard het te bont. Vee werd
geroofd, kost en drank geëischt, geld afgeperst en de bevolking
„soodanich g'exactioneert, dat niet eenich mensch sijn leeven vey8

') Dit is aldus gebleven, totdat in Oct. 1920 bet stoomgemaal bij Takosijl in werking
werd gesteld.
.
») Twee dorpen, gelegen tusschen het Linde- en het Tjongerbassm.
•) Maurits schreef dit 13/23 Mei aan den Prins (Archives, t. a. p., p. 318/9). Volgens dien brief werden de belangrijkste waterkeeringen door soldaten bewaakt. Reeds
in de vergadering van 4 Mei was genoteerd: „Placaet te maecken, dat gheene, op lnffstraffe, eenige dammen of dycken sal vermogen door te steecken".
«) 21 Mei 1673 klaagde Maurits den Prins o. m. hierover; verg. blz. 101.
•) Archives, t. a. p., p. 320.
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Kch is, schietende in de ingesetenen om te steelen deselve all
wat sy hebben, dreygende, ingevalle sy haer niet genouchgeeven,
te willen van huys en hoff verbranden en diergelycke gewalten
meer" *).
Maurits vond in deze klachten aanleiding om reeds 30 Mei een
scherpe aanschrijving tot de korpsen cavalerie en hare officieren
te richten: de schuldigen zouden met den dood worden gestraft,
terwijl de schade, den huisheden toegebracht, zou worden verhaald op het tractement van de officieren, die haar niet beletten.
Advocaat-fiscaal Portz moest deze order „by publycke trompet"
in alle kwartieren der ruiterij doen publiceeren. Voorts klaagde
Maurits, dat hem geen „geweldiger voor de ruyters noch beul"
was toegewezen, om wien bij reeds 4 Mei had gevraagd, „want
sonder beul off geit gheen ordre te houden is" *).
Ondanks alle scherpe bepalingen werd medio Juni zelfs De
Montpouillan beschuldigd van dergelijke geweldenarijen met bedreiging van brandstichting (aflevering en doen laden van hooi).
4/14 Juli klaagden de Staten van Friesland zeer dringend èn aan
hun afgevaardigden ter Generaliteit èn aan den Prins èn bij Johan Maurits over deze vordering, welke zij slechts konden aanzien
als een „formeelen brandbrief". „Indien de opperhoofden van 't
leger, die andere met een goed exempel behoren voor te gaen, sodanige foules comen te plegen, wat quaets sal den armen huisman dan van de vordere officieren ende gemene militie niet hebben te vresen ende te verwachten" ? Bij onderzoek bleek deze zaak
schromelijk te zijn overdreven. A l dergelijke klachten over het
gedrag der troepen kwamen in bij Maurits, die ze doorzond aan De
Montpouillan met verzoek om bericht en afdoening. Zij hielden den
geheelen zomer aan en leidden kort vóór het vertrek van dien cavalerie-generaal uit Friesland tot een later te vermelden, scherp
conflict tusschen beiden •).
') In de resolutiën der Staten van Friesland, vooral over 1673, komen er verschillende voor tegen „de foules, extorsiën en overlast, by de militie tegen onse goede ingeseten ten platten lande en elders gepleecht". De officieren logeerden in de duurste
herbergen en stelden hooge eischen; de troep knevelde de bevolking.
*) Uit klachten van De Montpouillan, dd. 27 Juni, over desertie onder zijn cavalerie
blijkt, dat hij toen nog geen beul en evenmin een provoost-geweldige had!
•) De minder goede verstandhouding, welke er eigenlijk onafgebroken heeft bestaan
tusschen Johan Maurits en De Montpouillan—voortspruitende zoowel uit verschil van
inzicht op tactisch gebied als uit de vele, ook ongegronde klachten der bevolking over
het wangedrag der troepen en hunne commandanten — zijn door mij behandeld in een
artikel in De Militaire Spectator van 1931.
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Bij sommige infanterie-regimenten was het weinig gunstiger
gesteld. 10 Juni schreef Maurits aan den Prins, dat het uit Holland gekomen regiment Holstein door geldgebrek geheel verliep ). „Si je n'avois interposé mon crédit, ils mouriront de faim;
les officiers me jurent qu'ü y a des soldats qui n'ont pas
mangé en deux jours". Hijzelf en de officieren hadden erover naar
Holland geschreven, doch ontvingen geen antwoord. Maurits verzocht den Prins derhalve dadehjk orde te willen stellen op hun
tetaling. „Sans cela, tout est perdu, car ü n'y a pas moyen de tenir ordre; ils pillen t touts les paisans dans et environ leur quartier, et on ne les peut pas punir avec justice".
Johan Maurits had echter spoedig ook klachten van meer algemeenen aard, want hij schreef 16/26 Mei aan de Regentes :
„Puisque vous avez la bonté de me donner permission de vous
oser importuner pour des choses qui concernent le bien des deux
provinces de vostre gouvernement, je vous prie donc, Madame, que
mes ordres par vostre authorité soyent suivies, de queues je vous
envoye cy joint deux copies, car sans vostre interposition auprès
Mess. les députés, je voys que les affaires vont trés lentement,
une chose trés préjudiciable a 1'Estat, principalement en temps de
guerre". Den volgenden dag luidde het aan den Prins: „Messieurs
les députés de cette Province vont si lentement dans leurs affaires que c'est incroyable". De 19 Mei gevraagde „tochtspaerden"
(artilleriebespanningen) c a . waren nog niet ontvangen. „Sans
1'assistance de Madame la Princesse de Nassau, je seray bien mal,
laqueüe pousse avec grand soin les affaires" *). De Prins van Oranje het zich in dezen nog krasser uit, want toen Maurits hem aanvulling van buskruit en lonten had gevraagd, waaraan door het
beleg van Groningen [dus sedert Aug. 1672!] groot gebrek bestond, antwoordde de Prins 27 Mei: laten de Noordelijke Provinciën eerst geld zenden om een en ander te koopen, dan zal ik
dadehjk voor de toezending zorgen. Het zou, gelet op de offers,
welke Holland zich hier getroostte, onbillijk zijn, dat deze Provincie
1

») Dit regiment was van de lichting van 4 Febr. 1672; reeds dat jaar weer opgeheven. Commissie Raad vanState,dd.21 Jan. 1673, om vóór 15 April een nieuw regiment
op terichten.Slechts ten deele tot stand gekomen en laat gereed.
») Archives, t. a. p., p. 320. Alweder een Prinses uit het Huis van Oranje-Nassau.
Hare energie én toewijding waren o. m. reeds in 1672 gebleken (blz. 38). De jeugdige
Stadhouder, hoewel meerderjarig verklaard, telde blijkbaar in bestuurszaken ook
bij Johan Maurits nog niet mede.
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voor een en ander zorgde, „car la Frise et Groeningen ne font
rien" ).
1

De getroffen maatregelen waren niet alleen gericht tegen Munster, doch ook tegen den Prins van Condé, die einde April 1673
het opperbevel over de Fransche troepen had overgenomen van
Luxemburg. Hij wilde niet berusten in de onmogelijkheid om
onze strijdkrachten werkdadig aan te tasten, iets waarbij L u xemburg, de kracht onzer verdedigingsliniën kennende, zich reeds
lang had neergelegd. In allerlei richtingen werden verkenningen
gedaan, ook plannen gemaakt. Naast een offensief tegen de Hollandsche Waterlinie of een in Brabant overwoog Condé ook een
stoot tegen Friesland. Lodewijk X I V maande hem 12 Mei 1673
aan tot groote omzichtigheid op alle operatietooneelen. „A 1'
égard de la Frise elle (Sa Majesté) ne désire pas que Votre Altesse
s'engage, quant a présent, a aucune entreprise de ce cóté, mais si,
en y faisant quelque partie de troupes de votre armée, vous pouvez
les obliger d mettre le pays sous l'eau *), Sa Majesté en serait bien
aise, puisque ce feroit leur faire un mal considérable sans risquer quoi que ce soit" »). Zooals hierna zal blijken, hebben de
Franschen met dit demonstratief optreden het gewilde resultaat
verkregen 1
21 Mei had Johan Maurits de Friesche Linie geïnspecteerd en
klaagde hij bij den Prins over den toestand, waarin hij de schansen
en hare uitrusting had gevonden; ook over „les eaux coulées, lesquelles avec peu de peine, par faveur des écluses on pouvoit avoir
arresté; devant mon arrivé 1'intérest des particuliere a fort
dominé jusques a présent et, comme ce n'est pas assez de faire
tousjoure des difficultés et des plaintes, je ne diray plus rien,
mais je feray mon mieux, avec 1'ayde de Dieu, de surmonter
tout, car je suis résolu de disputer aux ennemys d'une fossée a
1'autre" ).
13/23 Mei bracht hij den Staten van Friesland een uitvoerig
rapport uit omtrent den toestand van alle posten enz., zooals hij
4

*) Archives, t. a. p., p. 319. De Prins zal hier de algemeene zaak op het oog hebben
gehad.
*) Wij cursiveeren.
*) Von Schmid, De Gids, Aug. 1921, Het water als strijdmiddel, blz. 147.
*) Archives, t. a. p., p. 317.
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ze met Aylva had bevonden ). „De Friesse Palen is maer een
mollhoop ende van al te kleine begryp, oock quaelyck gelegen,
vermits de vaert een groot stuck weegs daervan daen gelegt is" *).
Maurits telde dit echter niet zwaar: „so langh den vyant aen de
Leeck gesteyt wordt, vinde dese fortificatie onnodigh" ). De
schans aan den Zwarte Dijk werd naar behooren opgemaakt en
een nieuwe barak voor een grootere bezetting gebouwd; daar
mankeerden 3 ijzeren kanonnen. E r moest noodig een put worden gemaakt, „also de soldaten nu uyt de vuyle graft koocken en
drincken"!! De schans Brebergh werd mede in staat van verdediging gebracht. „Den Gordyck (tweede linie) is heel wel gelegen";
Maurits zou die plaats doen retrancheeren. Heerenveen (tweede
linie) was veel te uitgestrekt versterkt en daardoor onvolmaakt;
bovendien eischte het te veel troepen *). Maurits had het aanzienlij k
doen inperken, er echter de kerk met het kerkhof in opgenomen,
„sodat men, dit kleyne werck besett latende, het meeste gedeelte
der militie uyt dit quartier soude lichten konnen om elders geemployeert te werden" *).
„Den dam, een paer uyren van hier in de reviere de Kuynder
geleit en aan weerseyden met kadijcken aen de hoogte aengetrokken, doet goede operatie en staet het landt, als 't yts regenen will,
een groot stuck weegs onder te lopen, doch dergelycke dyken moeten hoogeraan nog meer gelyt worden om naer advenant de hoogte des lants onder te helpen; vermits de ontrouw der boeren moet
de dam met soldaten bewaakt worden om het doorsteecken te
beletten". De door Maurits bedoelde dam was waarschijnlijk die
± 12 K . M . Oost van Heerenveen, beneden de Tolbrug, ten doel
hebbende om den bovenloop van de Tjonger op te stuwen, waar
3

*) K. H. A., no. 2630—ln. Duidelijke platte gronden van de voornaamste schansen
der Friesche Linie met hare naaste omgeving op twee platen bij van den Bosch, III,
tegenover blz. 242. In dat rapport noemde Maurits in totaal nog slechts 7 schansen of
te versterken plaatsen; in een brief aan den Prins d.d. 16 Juni 1673 (Archives, p.
323/5) reeds 10 in voorste en tweede linie, nog zonder Friesche Palen, Slijkenburg en
Kuinre.
*) Volgens de Stafkaart ligt de „voormalige schans" nog steeds 400 M. benoorden
de vaart 1
*) Doch medio Juli 1672 was de Friesch-Groningsche Linie doorbroken!
*) Blijkens de plattegronden bij Van den Bosch was ook het dorp Gorredijk zeer
uitgestrekt versterkt. Het vereischte minstens 4 maal het aantal palissaden voor een
gewone schans.
*) De mobiele reserve achter het front, gereed om op te rukken daarheen, waar het
noodig is; verg. o. a. blz. 114 (7 Juni) en blx. 195 (25 Aug.).
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zij weerstandslijn werd (verg. blz. 46). U i t een verklaring dd. 21
Sept. 1673 O*. S., van de dorpsrechters van „ M e y l d a m " (Mildam)
en van Catlijck, die zich met hun ingezetenen verbonden o m
dien te onderhouden, zoolang het water open bleef, blijkt, dat er
ook „in de Cuinder een dam staande is tusschen Catlijck ende
d'Idzerdt, omtrent Ripperts", dus meer benedenwaarts.
Te Slijkenburg had men op een vlakke weide buiten het dorp
een niet doelmatig en wegens barakkenaanleg duur werk uitgezet. Maurits achtte het beter en zou daarom weldra bevelen, dat
het plaatsje rondom werd versterkt; daarbij kon worden gebruik
gemaakt van een reeds bestaanden hoogen wal, terwijl het dorp
goede legering voor de bezetting schonk. „Raeckende de K u y n der, so is de fortificatie aldaer i n een seer slechten staet"; daaraan moest beter worden gewerkt. Maurits wist niet, of de Staten
van Friesland zulks ter hand zouden nemen of dat het de heeren
van het Noorderkwartier (Noord-Holland) „ i n c u m b e e r d e " *), doch
het werk moest op de een of andere wijze worden verricht. „ D e n
dam, door die riviere geordonneert te leggen, is aen d'onbequaemste plaets geleit, daer men het soude hebben konnen bedencken".
De dam liep recht op de schans aan; er was daar geen gracht, zoodat de vijand die schans i n een uur zou kunnen nemen. „ D e n
dam, aen die plaets leggende, kan met stouwen des waeters i n 't
minst gheen voordeel doen, vermits buyten dijcks is leggende....
Daerenboven is den dam so slecht aengelegt, alsof men willens
het landt i n groote en vergeefse onkosten brengen wilde; de
paelen sijn genomen van de dunste jouffers, alleen met haemers
ingeslagen" (in plaats van stevig ingeheide eiken balken); zij stonden 4 tot 5 voet van elkaar en waren slechts bekleed met dunne v u ren planken.
U i t d i t rapport blij kt, dat er nog zeer veel viel te doen. Maurits
schonk weldra ook aandacht aan het gevaar voor omtrekking
van de Friesche Linie op haar N . O. vleugel [hetgeen bij Munster's
aanval op 25 A u g . 1673 zeer juist gezien bleek]; 31 Mei/10 J u n i
schreef hij aan Gedeputeerden het noodig te achten, dat er „een
quartier gelegt" werd te Bakkeveen, ook van cavalerie, vanwaar
men de Brebergher- en Swartendijkster schansen kon ondersteunen en den vijand den doortocht beletten, indien deze tusschen
') Zooals op blz. 142 blijkt, hadden laatstbedoelde heeren hier zeggenschap!
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die schansen door met infanterie over de venen wilde trekken *).
Indien Gedeputeerden 5 a 6 schepen stroo zonden om hutten te
maken, voorts zoetelaars met brood, kaas en bier voor de verpleging der troepen, zou het kwartier Bakkeveen, door Maurits
weldra een „notable poste" geheeten, kunnen worden betrokken
(verg. blz. 147). Die plaats had nog het voordeel, dat zij aan een
vaart lag, welke recht van Leeuwarden leidde, zoodat alle oorlogsbehoeften enz. direct te water konden worden aangevoerd.
Maurits dirigeerde er weldra het regiment Grim [d.w.z. Graham]
heen, die van „Bexterswacht" (sic!) 5/15 Juni te Duurswolde aankwam, waar hij voorloopig bleef en een compagnie dadelijk doorzond naar Bakkeveen. Hij meldde weldra, dat het werk aan de
Swartendijkster schans slechts tamelijk opschoot; schans „Breedbreck" (sic!) was nagenoeg gereed *).
Op blz. 98 is vermeld, dat hetinundeeren van de lage landen langs Linde en Tjonger aanvankelijk weinig uitwerkte. Het
eenige middel om daarin zooveel mogelijk te voorzien, was om
aan de zeesluizen, welke op beide bassins werkten, d. w. voornl.
die te Shjkenburg en te Blokzijl, bij gunstige buitenwaterstanden
zout water in te laten en voorts de open Linde, welker standen men
in het geheel niet in de hand had, nabij den mond af te dammen. )
Terecht heeft Maurits er weldra de voorkeur aan gegeven om
Linde en Tjonger elk afzonderlijk te kunnen opzetten of aftappen,
hetgeen voor laatstgenoemd riviertje reeds mogelijk was met de
schutsluiste Shjkenburg. De op een ondoelmatige plaats en op
dergelijke wijze te Kuinre aangelegde dam in de Kuinder (blz.
103) kon dan vervallen.
17/27 Mei schreef Maurits aan de Regentes: „D me semble
qu'ü est trés nécessaire que nous prennions nostre secours a Dieu
et aux eaux puisque Mr. l'Electeur de Brandebourg a abondonné
eet Estat". Munster kreeg nu de handen vrij tegen Friesland; Maurits gaf daarom dienzelfden dag last aan den commandant van
8

*) Uit klachten van „heeren Compagnions van Baccaveen" over het gedrag der
troepen, 12/22 Mei door Gedeputeerden doorgezonden aan Maurits, blijkt, dat het
belangrijke punt Bakkeveen reeds toen door een compagnie dragonders van Brandt
was bezet.
*) Graham 17/7 Juni 1673 uit Duirsvoldt aan Johan Maurits. Gurieuse staaltjes,
hoe eigennamen en plaatsnamen werden verminkt.
*) Zie blz. 109/10, alsmede Aanteekening II.

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672 EN 1673

105

Blokzijl, luitenant-kolonel Appelthorn, om 29 d.a.v. tijdens den
springvloed zooveel zeewater in te laten als mogelijk, daarmede
door te gaan tot en met den 3 1 „als den lesten en besten dagh
van den springh'', om vervolgens de sluizen te sluiten, degene,
welke lek waren, met aarde op te vullen „ende se om gheene consideratie ter werelt sonder onse expresse ordre of last wederom te
openen" ). Mede op 27 Mei gelastte Maurits vaandrig Coenradt
van Corbach, om zich met een detachement van ruim 30 man en
met gelijke order naar Shjkenburg te begeven; deze bezetting—
eerst bedoeld als tijdelijk, zoolang de buitenwaterstand gunstig
zou zijn — werd later, in verband met het belang van den post,
veranderd in een blijvende. Van Corbach vond bij aankomst in
den morgen van 28 Mei het buitenwater wat hooger dan binnen
en deed de sluis onmiddellijk openen. Stipte opvolging van de gegeven bevelen — er werd ook door de kleinere, nabijgelegen zeesluizen bij Blankenham en IJsselham ingelaten — maakte, dat,
mede door een aanhoudenden krachtigen W. wind, vooral te Shjkenburg zeer groote hoeveelheden water toetraden: de slooten
waren er nabij de Zuiderzee weldra, ook door enkele regendagen,
tot de boorden gevuld, terwijl het water zich verder vooral over
het lage land naar de zijde van Oude Lemmer begon te verspreiden.
en

1

Uiteraard gaf het stellen van onderwaterzettingen, zoodra dit
mede met zout water geschiedde, aanleiding tot allerlei klachten.
Reeds 28 Mei meldde Appelthorn aan Maurits, „dat het inundeeren door veel verstandige werd tegengesproocken, als niet kunnende helpen tot versterkinge van dese plaats". Het [binnen ]water hep toen bij Blokzijl al zeer sterk in het land, waartoe Appelthorn de [binnenjsluisjes steeds geopend hield. Maurits keurde
dit 30 Mei zeer goed; de zeesluizen moesten bij alle gunstige getijden open blijven „ende niet aensien der verstandigen oordeel,
dat het inlaeten niet soude helpen, want het sijn maer particuliere geïnteresseerde en insichten, ende moeten d'ordres van Haar
Ho.Mo. en den heere Prince van Oraniën prevaleeren".
') Zie ook Archives, t. a. p., p. 319/21. Maurits 17/27 Mei aan den Prins: „Je fais
mon mieux de boucher les rivières pour inunder le pay et je fais ouvrir les écluses de
Blozü et autres vers ces quartiers icy". Appelthorn had in September 1672, kort na de
herneming van Blokzijl, als majoor commissie van den Prins ontvangen om daar te
commandeeren, „als wesende jegenwoordig een plaets onder de Generaliteit"-. Men
treft hem een enkele maal aan als „Heer van Wolthuis".
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5 Juni bracht Appelthorn aan Maurits klachten over van de geërfden van Blokzijl met verzoek, dat de 2 schutsluizen aldaar
mochten worden gesloten; men vreesde, „dat de geheele sluys
over hoop raecken soude". Toen nu ook de gecommitteerden van
het Land van Vollenhove 6 Juni in een uitvoerige memorie hun
beklag deden over het geregeld inlaten van zeewater, zond Maurits nog dien dag aan Appelthorn last om beide zeesluizen te sluiten; aan den commandant van Kuinre ging een gelijke stellige
order voor 2 sluizen van het Ronde Broeck en de Ossenzijl. Echter schreef Maurits reeds 28 Mei/7 Juni aan Appelthorn, dat de
vijand bezig was troepen te concentreeren voor een onderneming
(blz. 113/4) en daar er ook in bet Land van Vollenhove werden
bijeengetrokken, kon het mede op Blokzijl zijn gemunt. De commandant werd daarom zoowel dien dag als 30 Mei/9 Juni gemachtigd om, ook ten aanzien van water-inlaten, „absolut te
doen, wat tot conservatie van die plaets ende 's lants dienst vereischt wordt".
Maurits moet n deze periode zeer tevreden zijn geweest over
zijn jeugdigen, actie ven commandant van Shjkenburg. Vaandrig
Van Corbach volgde de gegeven bevelen stipt op, berichtte Maurits eiken dag den gang van zaken betreffende het water inlaten en
gaf blijken van een gepast initiatief ). Dit was van te meer belang, daar het inlaten van water te Shjkenburg veel langer is doorgegaan dan te Blokzijl. Afhankelijk van richting en kracht van
den wind werd er tweemaal per etmaal ingelaten of wel stonden
bij krachtigen wind of springvloed de sluizen soms 2 tot 3 etmalen
achtereen open. 21/31 Mei stelde hij voor om, wanneer het land
onder water zou staan, vóór de sluis een dam te leggen, daar zij
zeer lek en insolide was, zoodat zij bij het keeren van den wind
niet de groote, te verwachten hoeveelheid water zou kunnen tegenhouden. Om te beletten, dat het ingelaten water zich uitbreidde van de Tjonger naar den grooten Frieschen boezem, had
mende twee voornaamste wateren, welke de benedenloop van dat
riviertje verbonden met dien boezem ('t Tjeukemeer) afgedamd,
n.1. de Piersloot bij Echterbrug(ge) en de Vierhuister Vaart
waarschijnhjk bij Vierhuizen. Van 8 tot 10 Juni stroomde te Shjkenburg door den aansterkendenW. wind het water nog het krach1

*) De briefwisseling van Johan Maurits met de bevelhebbers van Slijkenburg bevindt zich in het K. H. A. onder no. 2630—10.
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tigst binnen; men had bij den sterken stroom veel moeite om de
gebrekkige sluizen te behouden. Laatstgenoemden dag schreef
Van Corbach: „de lage landen staan nu reeds een voet onder water; feitelijk staat hier alles blank, doch door het lange gras komt
dat niet zóó uit". Een der evengenoemde dammen liep nu al flink
over, de andere zou dat weldra gaan doen; het water kon dan
tot Sneek vóór de (water)poort en tot Leeuwarden toe loopen. In
Van Corbach's conclusie: „deze zylen [n,L te Shjkenburg] zullen
dan niet veel nut kunnen doen", terwijl bet water juist geheel Friesland ging binnenstroomen, vindt men een bevestiging
van mijn onderstelling, dat Maurits zich toen wilde beperken tot
een inundatie van de Linde-Tjongerstelling en de groote inundatie dwars door Friesland nog niet urgent achtte (verg. blz. 109).
11 Juni was de wind doorgeloopen naar het O., de Zuiderzee
dus lager dan het binnenwater. De sluizen werden toen dadelijk
gesloten, die te Shjkenburg tevens hersteld. Maurits gelastte haar
tevens goed te doen „verbolwercken, dat daerdoor den Lande
gheen ondienst geschiedt in't uytlaeten van't waeter". Die aanmaning was overbodig, want Van Corbach had het aanbrengen
van den door hem voorgestelden houten dam in de Tjonger boven
de sluis ter bescherrning daarvan den timmerlieden reeds bevolen; 13 Juni was de dam zoo soliede, dat er geen droppel water
uit of in kon; anderzijds was hij gemakkehjk weg te nemen, indien het water opnieuw moest toestroomen. De aanleg was te
noodzakehjker, daar de sluisdeuren zeer lekten, doch door het
waterverschil van 1$ voet, dat door den O. wind weldra ontstond,
niet uitgenomen en hersteld konden worden. 17 Juni woei de
wind andermaal uit het W. zóó krachtig, dat Van Corbach water
kon inlaten. Er werd nu ook gewerkt met een aantal duikers in
den zeedijk tusschen Kuinre en De Lemmer, echter van geringe
capaciteit, terwijl ook door de sluis in laatstgenoemde plaats water werd ingelaten. 20 Juni zond Maurits, die blijkbaar de sluizen
te Slijkenburg en de daar getroffen veihgheidsmaatregelen niet
voldoende vertrouwde, aan Van Corbach den last om er een kistdam vóór te leggen, bestaande uit zóó diep ingeheide rijen palen,
dat zij stuitten, waartusschen aarde; nabij Heerenveen had men
kort te voren palen onvoldoende ingeheid, zoodat „hetselve corts
daernae is comen uyt te bersten". Echter had Van Corbach reeds
19 Juni, toen de wind andermaal naar het O. draaide, den dam op-
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nieuw zoodanig laten opmaken, dat er den 20 weer geen water
uit of inging.
Men zou kunnen denken, dat al deze ijver te SHjkenburg en de
gunstige windrichting groote gevolgen hadden op het Tjongerbassin. Doch 16/6 Juni schreef Maurits aan den Prins: „Le peu
d'eau laquelle est entré par les escluses de Slyckenburgh ne sert
que pour faire hausser la rivière de Kuinder vers le quartier de
nostre cavallerie" dat was tot Wolvega. Het was maar goed
ook; weldra zou aan Maurits blijken, dat onderwaterzetten van
genoemd bassin zijn eigen terugtocht kon bemoeilijken (verg.
blz. 123/4).
A l was de Linde-Tjongeronderwaterzetting voorloopig hoofdzaak, toch moest — mede in verband met het verzet, dat zich in
die Linie openbaarde — goed worden gelet op de mogelijkheid om
doormiddel van den grooten Friesland's boezem bet hart der Provincie onder te zetten. Daartoe ontvingen twee officieren 18 Mei
O.S. last van den Frieschen Stadhouder om alle zeesluizen te inspecteeren, de eene te Makkum en Zuidelijk,,tot in de Cuynder
aen Slijckenburgh", de andere te Harlingen en Noordelijk tot en
met Munnikezijl *). Uit de rapporten blijkt, dat overeenkomstig
de gegeven bevelen nagenoeg alle sluizen dicht werden gehouden,
doorgaans zelfs waren gestempeld. Op Friesland's boezem hep
alleen bij Oldwoldemerzijl bij vloed water in, door enkele kleinere
sluizen werd gespuid; echter verkeerden vele in slechten staat en
lekten met 2 a 3 vingers; het ergst was dit het geval met het belangrijke loozingspunt Munnikezijl; daar hep het water bij eb „met hoopen af". Die sluis moest derhalve worden toegedamd, om het water
in het land te houden, voorts vernieuwd (verg. blz. 98). Te De
Lemmer werd met machtiging van Maurits geschut, wanneer het
water buiten hooger was dan binnen. De sluis te Shjkenburg was
de eenige, welke werd bewaakt (één sergeant met 35 man) *).
*) Archives, t. a. p., p. 325.
) Beide verkenningen eindigden 21 Mei O. S.. Het eene rapport is van Vonck van
Linden, het andere is ongeteekend. Zij liggen onderscheidenlijk in K. H. A., no. 2630
—In en 2630—lm. Wie deze Vonck van Linden was, is op het Rijksarchief in Friesland niet bekend. In elk geval stamde hij uit een militair geslacht, daar er verscheidene
op de fiches van officieren ten tijde van onze Republiek voorkomen. Ik vermoed, dat
het Johan Vonck van Linden moet zijn geweest, die 1675/96 als commandant van een
Friesche compagnie te voet op de Staten van Oorlog voorkomt. Een militair ingenieur
V. v. L. is uit dien tijd niet bekend.
*) Dit was geen afzonderlijke bewaking, doch de bezetting der schans (blz. 105).
!
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Deze rapporten bevestigen het vorenveimelde: de Linde-Tjongeronderwatei^tting werd definitief gesteld, thans mede met
zout water; de groote Friesche inundatie werd slechts voorbereid, nl. door zoet water op te houden.
Een merkwaardig toonbeeld van den toenmaligen sloomen gang
van zaken, gevolg zoowel van chronisch geldgebrek als van onvoldoende organisatie en groote zorgeloosheid ten aanzien van al,
wat de militaire verdediging betrof, vormt de gang van zaken te
Shjkenburg. Daar was een dam dwars door de Linde noodig om
dat riviertje te kunnen opstuwen (blz. 104), terwijl Maurits in zijn
rapport van 13/23 Mei beter en doelmatiger in staat van verdediging brengen van die plaats noodig had genoemd (blz. 103). 30 Mei/9
Juni werd in Maurits' hoofdkwartier het leggen van dien dam volgens een „heel swaer en suffisant besteck" pubhek aanbesteed ).
De aannemers verzochten dadelijk om goede aanwijzingen ter
plaatse, welk verzoek vaandrig Van Corbach 7/17 Juni namens hen
moest herhalen. 18 Juni kregen zij last om zoolang te Shjkenburg
te blijven, totdat Maurits' gecommitteerden de juiste plaats zouden hebben aangewezen. Zooals op de plaat bij Van den Bosch,
III, tegenover blz 242, is te zien, kwam de dam recht vóór het te
versterken dorp; aldus werd hij zonder afzonderlijke middelen afdoende bestreken. Ook omtrent deze werkzaamheden zond Van
Corbach, die op Maurits' last het werk moest controleeren, geregeld bericht. 20 Juni waren de aannemers aan het werk; de
palen, op welker aanvoer men had moeten wachten, waren wel
32 voet lang; het inheien nam door den harden ondergrond veel
tijd. 24 Juni kwam dit gereed; den 25 zouden de timmerlieden
beginnen met een houten beplanking („tafels") tegen de palen aan
te brengen; Maurits kon dan tegen den 28 voor het eerst „de
bueren" [huisluiden uit den omtrek] commandeeren, om met het
aanaarden van den dam te beginnen. Desondanks moest Van Corbach 3 Juli melden, dat, hoewel de palen nu reeds voor de helft
waren bekleed, er van de huisluiden, van wie er 85 uit 6 dorpen
konden komen, nog niemand was verschenen; ook mankeerden
nog steeds de gevraagde 80 kruiwagens met de planken om over
te kruien. Door de groote kracht van het water zou de beplanking
1

611

en

De dam, aan te leggen tusschen rijen stevige, ingeheide palen, werd aanbesteed
voor / 2900; te voren hadden de aannemers meer dan / 7000 gevraagd 1
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zonder aarde zeker doorbreken. Het aanaarden begon eindelijk 6
Jub met een deel der arbeiders, n.1. die uit Kuinre; 12 Juli waren
er geen 60 aan het werk; dat gaf weinig voor zulk een zwaren dam.
Daarom vroeg Van Corbach er nog 20 man bij, en dat de Vorst
„mijn dan wilde geheven orders te geven, dat ick die uitblijven
met soldaeten mochte excutiëren"; anders zouden zeker velen
wegblijven. Kort daarna bleven de huisluiden van Blankenham
2 dagen weg; die uit de andere dorpen mopperden toen: waarom
wij wèl en zij niet? Van Corbach herhaalde dus zijn verzoek nopens het executeeren. 15/25 Juli bericht aan Maurits, die personeel uit Baarlo had gecommandeerd om te werken, dat dit personeel niet kwam, daar de commandant van Blokzijl het in den
arbeid had! 26 Juli/5 Aug. was de verdere aanleg aanbesteed, omdat het werk veel te langzaam vorderde [door den zwaren grond
werd er op regendagen nagenoeg niets verricht]; waarschijnlijk
betaalden de dorpen, die Du niet meer behoefden te werken, het
arbeidsloon; de aannemer had alle nog benoocügde materialen
reeds gekocht en schatte, dat de dam in 5 dagen zóó ver zou zijn,
dat er geen water meer kon passeeren dan op order van Johan
Maurits, door den duiker, in den dam gelegd. 12 Augustus —
Munster's groote aanval op Friesland was toen op het 'punt
van los te barsten — heette de dam nu binnen 4 dagen gereed. Dringend vroeg de aannemer andermaal om toezending van
de pahssaden, welke erop moesten worden geplaatst 1 5/15 Augustus, het was Van Corbach's laatste brief van zijn post, had hij
den hoogsten buitenwaterstand tijdens zijn commando meegemaakt (springvloed en W. storm). Het water had tot bovenaan
den dam gestaan, welke het goed bad gehouden; Daar de overstort nog niet gereed was, had hij op 2 plaatsen daarnaast water
ingelaten [op de Linde], vertrouwende daarmede in Maurits' geest
te hebben gehandeld; was zulks niet het geval, dan kon hij door
den duiker zooveel water laten afloopen als Maurits wenschte.
De aanleg van de nieuwe schans, waarin het dorpje Shjkenburg zou worden begrepen, leverde een overeenkomstige lijdensgeschiedenis. Juist 5 weken, nadat Maurits in een rapport aan
Gedeputeerden betere voorziening van dit belangrijke steunpunt
der Linie dringend noodig had genoemd, kwamen de boeren uit
den omtrek er voor het eerst werken! 17/27 Juni klaagde grietman Andringa te De Lemmer, na een onderzoek ter plaatse, aan
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Maurits, dat de ingezetenen van Lemsterland en Gaasterland
dien dag en den vorigen „in goeden getale aan de fortresse op
Slickenborgh" waren gekomen, doch niemand hadden gevonden,
die kon aanwijzen, wat en op welke manier zij moesten werken.
„Hieruit is een confusie van alles geworden, daerdoor de ingeseeten— verdrietigh geworden sijnde, als haer werck in 't hoyvelt
versuimende" — naar huis waren gegaan en geklaagd hadden; de
officieren en onderofficieren waren wel present, doch wisten van
niets. Van Corbach klaagde zelf ook hierover; de nieuw op te
werpen schans was niet uitgezet en hij wist niet, hoe dik de wallen moesten worden, ofschoon „de lantmeeter van Heerenveen"
er den 16 was geweest. Hij had nu de huisluiden [voor zoover zij
nog kwamen] maar aan het zoden steken gezet! 19/29 Juni kwam
de ingenieur, om aan de grietluiden aanwijzingen nopens de opkomst en het werk van de huisluiden te geven. Daarna werd er
inderdaad een paar dagen gewerkt, doch 22 Juni/2 Juli besloten
de grietluiden Maurits voor te stellen om het werk aan de schans
te doen aanbesteden. „Daer wort tegenwordigh niet an gedaen,
daer coemt niemant om te arbeyden". 2/12 Juli was een deel van
het werk aanbesteed; het kon nu opschieten en Van Corbach sprak
dien dag het vertrouwen uit, dat ook de rest zou worden aanbesteed. 8/18 Juli lijdelijk verzet van Ylst, dat ook personeel moest
leveren. Magistraat, vroedschap en breede gemeente zonden
eenige gecommitteerden aan Maurits om daar af te komen. 26
Juh/5 Aug. schatte de aannemer, dat ook de schans met de batterijen einde der maand [dus 10 Aug.] gereed zouden zijn, doch 12
Augustus was dat nog niet in vervulling gegaan en toen kapitein
Van Ghhstra dezen post had overgenomen, rapporteerde hij 9/19
Augustus in zijn eersten brief aan Maurits, dat hij vele zaken nog
„buiten detentie" had gevonden: in den wal naar de zijde van den
dam nog een groote bres, aan de andere [keel] zijde naar den ingang de wal nog niet volkomen opgemaakt; geen palissaden voor
den dam! Het einde van deze geschiedenis was, dat de nieuwe commandant van Shjkenburg 17/27 Augustus, toen Munster's hoofdaanval feitehjk reeds was afgeslagen, kon melden, dat de geheele
versterking nu was voltooid op één bolwerk na, hetwelk met natte
zoden was opgemaakt, zoodat het nu geheel ineenviel. De aannemer weigerde om het overeenkomstig het bestek goed op te
leveren!
en
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Een der voornaamste vragen, waarvoor Maurits zich zag gesteld,
toen hij zijn hoofdkwartier had betrokken, betrof het gebruik van
zijn thans zeer versterkte cavalerie. Daaromtrent en derhalve ook
omtrent hare ermede verband houdende legering bestond kennelijk van den aanvang af geen eenstemmigheid in Maurits' hoofdkwartier. Reeds de beslissing van 4 Mei, dat men de Hollandsche
cavalerie „provisionalis" aan weerszijden van de Linde zou legeren (blz. 84), geeft een aanwijzing in die richting. Hoewel de regimentscommandanten nog uit Holland 13 Mei om orders en de
kwartieren vroegen, antwoordde Maurits eerst 21 Mei, nadat alle
3 reeds te De Lemmer geland en niet ver van die plaats gelegerd
waren, dat zij tot nader bevel ter plaatse moesten blijven. 25 Mei
had de bevelhebber der cavalerie, Markies de Montpouillan, zijn
hoofdkwartier reeds te Wolvega, waar hij tot het vertrek der cavalerie op 5 Augustus is gebleven. 25 Mei hield Maurits een bespreking met o. m. alle commandanten van de regimenten te
paard, gevolgd door een verkenning op 26 d. a. v. van het „district van Oldeberkoop tot Wolvega" ), zulks onder behoorlijke
bescherming van ruim 2 cavalerie-regimenten, waarna een tweede
bespreking op 28 Mei volgde ). Daarna besliste Maurits. De cavalerie werd 30 Mei van achter de Tjonger vooruitgebracht „in een
tamelijk voordeelige, vooruitgeschoven stelling achter een klein
riviertje" [n.1. de Linde] tot tegen den vijand; de 3 Hollandsche
regimenten kwamen te Wolvega en omstreken. Uiteraard kreeg
De Montpouillan het bevel over de geheele vooruitgeschoven
eerste lijn van de Friesche Linie. Lu alle grootere oorden lagen
cavalerie of dragonders, „geaccompagneert met eenigh voetvolck
en canon, omme de passen en avenues tegen den vyant te versien" *) [dus beveiligd]. Aldus waren de hoofdtoegangswegen door
deze Linie krachtig bezet; bovendien viel den dragonders van
Brandt de verdediging, front N.O., ten deel van den hoogeren landrug tusschen Linde en Tjonger (blz. 46), waartoe dat regiment
reeds 25 Mei naar Oldeberkoop was vooruitgeschoven met last
er vooreerst te blijven.
31 Mei verklaarde Maurits aan Gedeputeerden, dat „dese in1

2

*) Dit rayon had men reeds 4 Mei op het oog; verg. blz. 84.
*) De Protocollen nopens deze besprekingen enz. bevinden zich in K . H . A . , no.
2630—lm.
*) Johan Maurits 20/30 Mei 1673 aan den Prins en den volgenden dag aan Gedeputeerden.
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quartieringe [van zijne cavalerie] is geschiet, omme den vyant so
veel te naeder te wesen, ons volck in exercitie te houden en om
d'inwooners van d'inquartieringe te soulageren ) ende de fourage
ofte de weyden [n.1. die tusschen Linde en Tjonger] binnen onse
lymiten té doen aengroyen, om ons hier naer in tij t van noot daervan te beeter te konnen bedienen" *).
Deze zaak was niet zóó bijzonder als Maurits, pas ter plaatse,
haar thans voorstelde: men was teruggekeerd tot de linie langs
Linde en Tjonger, zooals Aylva haar na zijn terugtocht op Friesland
in 1672 reeds dadehjk had bezet (blz. 21), terwijl deze in het voorjaar van 1673, bij gebrek aan troepen, de kortere en meer veilige
linie geheel achter de Tjonger had doen innemen. Maurits' uitvoerige uiteenzetting versterkt het vermoeden, dat het verschil
van inzicht-nopens deze dislocatie, hetwelk later tusschen hem en
De Montrxmillan duidelijk aan het licht trad (verg. blz. 126e.v.),
reeds van den aanvang af heeft bestaan; dit vindt nog bevestiging
in een latere daad van Maurits ten aanzien van de onderwaterzettingen (blz. 123/5]. De Montpouillan achtte de kwartieren achter de Linde te blootgesteld voor zijn ruiterij; reeds 31 Mei vroeg
hij Maurits om meer infanterie, ten einde zè beter te beschermen,
wat hem ten deele werd toegestaan. De Friesche Linie kon toen
beter in staat van verdediging worden gebracht; de 10 bestaande
schansen werden hersteld, haar aantal uitgebreid en kleine tusschensteunpunten opgeworpen om minder beteekenende doorgangen door de Linie, vooral over de Linde, af te sluiten.
x

Einde Mei waren bij Maurits, die steeds 4 a 5 spionnen in het
voorterrein zijner Linie had, ook door ontsnapte gevangenen uit
Zwolle de meest overeenstemmende berichten ingeloopen, dat de
vijand 22 standaarden ruiterij had verzameld bij Meppel; daarbij
zouden nog een regiment dragonders en 3 a 4000 man infanterie
komen om iets tegen die Linie te ondernemen. De Prins, hiervan
onderricht, schreef 4 Juni, dat men moest trachten om die cavalerie te slaan ). Maurits had hiertoe reeds uit eigen aanstichting besloten ; alles beloofde een goeden uitslag, mede omdat men goed
8

*) Kolonel Brandt b.v. schreef in Juli aan Maurits, dat hij van af den eersten dag
had gekampeerd om de inwoners vrij te laten.
') Deze redenen, ten deele reeds 30 Mei aan den Prins bericht, «ette Maurits andermaal duidelijk uiteen in zijn gevechtsbericht van 26 Aug. 1673 aan den Prins, toen hij
was gedwongen geworden om zijn vóórstelling te ontruimen.
*) Archives, t. a. p., p. 321.
Van Dam Van Isselt
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was ingelicht. De aanval zou vanuit Heerenveen plaats vinden
langs 2 wegen; bovendien zou de commandant van Blokzijl den
vijand in den rug aanvallen met 400 man, „lesquels pouvoient
venir seurement par faveur des pays inundés" ). Daar lagen toen
15 compagnieën, in totaal 1050 man, alles Friesch voetvolk. Die
flankeerende hulp vanuit Blokzijl vormde reeds een oud plan,
want 23 Mei/2 Juni had Maurits aan „Appelthorn, luitenant-kolonel en commandant te Bloxrjl", geschreven [in antwoord op een
vraag van enkele dagen te voren], dat, indien men iets tegen den
vijand ondernam, hij daaromtrent tijdig zou worden onderricht,
„om ons oock van die kant te konnen assisteeren" *).
Den dag echter vóór dien, waarop de aanslag zou plaats vinden,
kreeg de vijand volgens betrouwbare berichten versterking met 33
kornetten ruiterij en 1000 man infanterie *), zoodat Maurits—een
voorzichtig veldheer, evenals zijn groote naamgenoot — afzag
van zijn plan.
Door de verkregen versterking aangemoedigd om iets te ondernemen, vertoonde de Munstersche overste Haultin zich 6 Juni
met 18 kornetten ruiters en 1000 a 1500 man te voet vóór onzen
post bij Sonnega (Oude Veer), dien hij tevergeefs opeischte ). Ook
maakten de Munsterschen verscheidene malen alarm bij de Blessebrug ); hier vertoonden zich 7 Juni 2000 ruiters met eenige honderden voetknechten. De brug was door de onzen goed bezet en
versterkt, zoodat de vijand niet kon doordringen. Hij was reeds in
aftocht, toen 600 a 800 musketiers met 2 kanonnen, door Maurits
uit Heerenveen te hulp gezonden.ter plaatse kwamen, evenals het
gros onzer cavalerie en dragonders, van de zijde van Wolvega en
Oldeberkoop opgerukt.
Volgens gevangenen had een vijandelijke voorhoede van 150
man ten doel gehad om de onzen op de heide te lokken; daar stonden 2000 ruiters in bataille geschaard, terwijl aan den achterrand
1

4

s

*) Johan Maurits 10 Juni 1673 aan den Prins.
') De briefwisseling vanjohan Maurits met den bevelhebber van Blokzijl in K. H. A.
no. 2630—5.
•) Bericht van 27 Mei uit Blokzijl. Vanuit die op de flank gelegen plaats deed Maurits steeds spionneeren. De vijand zou nu in totaal 10.000 man bijeen hebben! 5 Juni
bericht te Blokzijl, dat iemand op kondschap geheel Staphorst en Roveen was doorgeweest; er moesten daar 3500 ruiters en dragonders liggen.
*) Hau(l)tin was een edelman, uit het Sticht, doch gebannen en nu in dienst van den
Bisschop van Munster; zie Van den Bosch, II, hls. 205 en voor een oudere generatie
ook Ten Raa en De Bas, IV.
*) Onze post aan den grooten weg Steenwijk—Heerenveen.
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500 man infanterie in hinderlaag waren. Die troepen waren des
avonds onverrichterzake naar Steenwijk teruggekeerd, overal de
vrouwen zeer mishandelende en enkele dorpen, zooals Bles en
Steenwijkerwold, uitplunderende. Overtuigd, dat men tegen de
Friesche Linie niets vermocht, keerden de troepen den volgenden
morgen terug naar Meppel, Hasselt, Roveen, Zwolle en Kampen.
Haultin bleef met 7 compagnieën in Steenwijk, dat, als voorste
steunpunt des vijands, steeds goed was voorzien, ook met geschut ).
Zoodra bekend was geworden, dat een vijandelijk offensief de
Noordelijke Provinciën bedreigde, hadden de Staten-Generaal
hunne leden Van Kinschot en Gockinga daarheen gecommitteerd,
om overleg te plegen, ook met Johan Maurits, en de noodige
kracht bij te zetten aan het onderwaterzetten van de lage landen
van Friesland, desnoods met zeewater. 29 Mei hadden zij in het
hoofdkwartier te Heerenveen met Maurits, 2 Gedeputeerden van
Friesland, Aylva, Rabenhaupt en De Montpouillan een bespreking
nopens de te treffen maatregelen *). Maurits achtte het beste middel tot behoud van beide Provinciën: alle vereischte landen onder water te zetten. Rabenhaupt klaagde, dat uit zijn Provincie
nog troepen werden getrokken; hij wenschte er juist meer, daar
vooral in Groningen het land door onderwaterzetten zeer werd
bedorven [veel bouwland; zout water de hoofdbron]. Werden hem
eenige troepen ter beschikking gesteld tot bezetting van destelling de Leek-de Heil, dan kon hij met zijn gros een diversie tegen
den vijand ondernemen. Hij verzocht om de Nieuwe Schans te mogen nemen, waartoe, behalve zijn reeds beschikbare troepen, de
Hollandsche regimenten [in Friesland] Aquiïa en Graham werden
vereischt ). Die schans onderschepte, in Munster 's handen zijnde,
de verbinding te land met Emden, d.w.z. met Duitschland, een verbinding, waarvan de beteekenis voor de verdediging van onze Re1

a

') Johan Maurits 10 Juni 1673 aan den Prins; 31 Mei O. S. aan Gedeputeerden. Zijn
mededeelingen komen ditmaal niet geheel overeen. Hij schreef aan den Prins, dat hij
wegens „un alarm assez chaude" zelf was opgerukt, o. m. met 800 musketiers; aan
Gedeputeerden meldde hij, dat hij wegens „eenen kleinen allarm" 600 musketiers deed
oprukken.
•) Aanwezig was nog „heer Klinck van Amsterdam, hoewel eigenlijk niet tot deze
commissie behoorende". Dit was Coenraet van Klenck, raad der stad Amsterdam
1672 (Elias, No. 210), door Ha. Ho. Mo. naar Friesland gecommitteerd (zie res. Ged.
Staten van Friesland d.d. 16 April 1673). Gezant naar Rusland in 1675.
*) Er waren reeds medio Mei 2 regimenten te voet voor Groningen gevraagd (verg.
hls. 92). Gedeputeerden van Friesland verzochten den Prins nu om meer infanterie
(Res. St G. 6 Juni 1673).
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publiek in het algemeen, die van Groningen in het bijzonder,
reeds in 1672 duidelijk aan het licht was getreden; omdat zij in
's vijands handen was, had die Provincie een groot aantal troepen
noodig om hem den toegang langs die zijde te beletten ).
Aylva bracht in de bijeenkomst verslag uit omtrent de Friesche
Linie; blijkbaar achtte hij het gedeelte Z.W. van den grooten weg
Steenwij k-Leeuwarden niet te nemen, want daarvan werd niet
gerept. Van Heeren veen over Gordijk, Brebergh en Swartendijk
tot de Leek was 9^ uur hemelsbreedte, steeds afgegraven veen, vol
wijken en slooten, en verderop veen. Alleen infanterie zonder bagage noch geschut kon daardoor. In Groningen moest de positie
van de Leek en de Heil [aanhechting van beide Provinciën] goed
worden ingericht. Maurits viel hem hierin bij en kwam terug op
zijn denkbeeld van 14 Mei, welks uitvoering toen door Gedeputeerden van Friesland was gestuit, n.1. om in die positie eenige
troepen uit Friesland te leggen; zij bleven bij de hand, indien
deze Provincie ze noodig had ). De 2 Gecommitteerden van de
Staten-Generaal kwamen terug op het inundeeren van Friesland,
mede met zout water; zij zouden er den volgenden dag op den te
Leeuwarden te houden Landdag (en daarna in Groningen) zeer op
staan, ook dat de boeren en burgers van die Provinciën werden
geprest om ter versterking van Maurits' krijgsmacht in het geweer te komen. Voorts zouden zij, op Maurits' verzoek, trachten
het er dan daarheen te leiden, dat het achterhouden van door
dezen uitgegeven marschorders voor de troepen niet meer zou
voorkomen; echter hielden die Gecommitteerden staande, dat het
secours, uit Holland gezonden, alleen bestemd was voor de verdediging van Friesland *). Ten slotte werd nog de voorziening van
Coevorden tegen een beleg besproken.
Het eindresultaat was: „Is nae gehouden deliberatie geresolveert het landt t' inunderen". Des namiddags werd nader vastgesteld, dat de uitwatering zou worden belet door alle zeesluizen en
zijlen gesloten te houden [zoet water]; „aengaende het poinct
van de sluyzen openen om het seewater in te laten, sal sulcx
van de heeren Gecommitteerden ter [d. i. van de] Generali1

a

') Op dit laatste vestigde Maurits 16/6 Juni 's Prinsen aandacht: Archives, t. a. p.,
p. 323.
•) Maurits had 22 Mei toch het regiment Bampfield op de Leek gedirigeerd
(blz. 95).
») Vermoedelijk werd dit, ten onrechte, afgeleid uit het feit, dat Friesland voorjaar
1673 tweemaal om hulp had gevraagd, voorts uit het gestelde op blz. 82, 4°.
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teit morgen ter vergadering tot Leeuwarden voorgesteld worden
omme derselver finale meninge daerover te vernemen"! Derhalve:
vooreerst niet inundeeren met zout water. Die Gecommitteerden
zouden op den Landdag tevens voorstellen om verbetering te doen
brengen in den dam, welke „aen de Cuynder" werd gelegd en niet
in proportie was van de schans, hetgeen Maurits reeds aan Gedeputeerden had doen kennen ).
Na lang onderhandelen op den Frieschen Landdag konden Van
Kinschot en Gockinga geen beter resultaat verkrijgen dan een resolutie van 24 Mei/3 Juni, waarbij de Staten, „ook gelezen Ha. H .
Mo. iterative missive, op het poinct van inundatie slaende, nae deliberatie hebben goedgevonden, dat het water, jegenwoordigh in
de Provincie sijnde [d.w.z. het regenwater en wat zout water, dat
Maurits sedert 28 Mei deed inlaten], sal worden opgehouden en het
zeewater [verder] niet eerder door 's Lands zylen en sluizen ingelaten, als wanneer de hoogste nootsaekelijckheyt hetselve sal comen te vereyschen"!
Maurits meldde 10 Juni den Prins, dat de tegenstand der Staten aanhield ondanks allen ijver van den heer Van Kinschot *); hij
voegde er echter bij, dat hij de sluizen, welke hij in die streek in
zijn macht had, n.1. die te Blokzijl en Shjkenburg, had doen openzetten, wat bij den gunstigen W. en N.W. wind reeds heel wat
water had doen binnenstroomen en bijdroeg tot versterking van
de kwartieren [d.w.z. van de kantonnementen achter de Linde- en
Tjongeistelling]. „La pluie laquelle a tombée quelques jours de
suite, a fait grand bien a nos marés, mooren au turfveenen".
Maurits het met alle kracht de passen door de moerassen versterken. Zelf ging hij er veel op uit; hij klaagde over de groote uitgestrektheid der Linie, 8 a 10 uren gaans, „fort incommode pour un
vieux dos" ). De wegen waren dermate bedorven, dat zijn kales
niet meer was te gebruiken, zoodat hij den Prins een goed oud rijpaard te leen vroeg; door den toestand der wegen had hij binnen
één maand al zijn paarden op één na verloren.
1

s

') Zie blz. 188. Het Prothocollum nopens deze voor- en namiddagvergaderingen
van 19/29 Mei 1673 in K. H. A., no. 2630—UIL
*) Zie verder: Archives, t. a. p., p. 325, d.d. 20/10 Juni 1673. Johan Maurits, die
vooral met Van Kinschot zeer was ingenomen, zond hem 8 Juli 1673 met zijn jacht via
Amsterdam naar den Prins om geheime mededeelingen te doen; hij schreef daarbij:
„Cest 1'homme le plus expédient et vigilant que je cognais et il fait tout avec promptitude, circonspection et sagesse".
*) Johan Maurits was thans juist 69 jaar oud.

118

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672 EN 1673

Haultin, die een demonstratie tegen de Friesche Linie had uitgevoerd, bleef door zijn aanwezigheid te Steenwijk, Meppel en omstreken een gevaar voor Friesland [19/20 Juni inderdaad opnieuw
een raid; zie blz. 127/30]. Daarom gaf Maurits 12/2 Juni een „Uitschrijving" nopens de onderwaterzettingen ). Daar de dienst van
het Land in het algemeen en „de securiteit en conservatie van
Vriesland volgens de dagehjkx incomende avysen in desen hoogdringenden nood vereischt, dat niet alleen gedagt, maer van nu af
effectivelijck in 't werk gesteld worden alle menschelyke en mogelyke middelen tot defensie van deselve Provintie", zoo werd bepaald:
1°. alle sluizen moesten gesloten blijven, wanneer het zeewater
lager stond dan het binnenwater;
2°. was het omgekeerde het geval, dan moest door een 12-tal
groote schut- of spuisluizen, waarvan die bij Shjkenburg de meest
Zuidelijke was, zeewater worden ingelaten;
3°. alle lekke of gebroken sluizen moesten binnen 2 maal 24 uur
behoorlijk worden gerepareerd, terwijl de zeer belangrijke loozing
bij Munnikezijl ten spoedigste met „een capabele kistdam" moest
worden toegedamd (verg. blz. 108).
Wie tegen de bepalingen der Uitschrijving handelde, zou worden beschouwd als een verrader van het Land en zelfs met den
dood zonder eenige gratie worden gestraft, „ende dit alles in conformité van den last en de successive ordres, ons by de hooge Regeringe deser Landen aanbevolen". Den volgenden dag stelde
Maurits Gedeputeerden ermede in kennis, dat hij „op de iterative
ordres van ha. Ho. Mo. ende de inkomende advysen, dat den vyandt soude van voornemen weesen deese Provintie te invaderen,
niet hadde konnen leedig staen de noodige ordres te stellen op het
inlaeten van t soltwaeter". Het ging nu over alle [Friesche] sluizen, waaruit volgt, dat thans begonnen werd minstens met de voorbereiding tot het stellen van de groote onderwaterzetting dwars
door Friesland (blz. 53,57 en schets III).
Hetgeen volgde doet andermaal een zeer eigenaardigen blik
slaan in de toenmalige verdeeling van de gezagsbevoegdheden,
het Provmcialisme en de gevolgen, welke daaruit voortvloeiden.
Nu het thans om geheel Friesland ging, regende het protesten te1

l

) Te vinden in het Charterboek van Friesland, V, blz. 985.
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gen inundeeren met zout water. 5/15 J u n i schreven Gedeputeerde
Staten aan Maurits, dat zij zijn order tot inlaten van zout water
door eenige sluizen hadden ontvangen en „ d a t w y daerover niet
weinich sijn verset geworden, als niet gedacht hebbende, dat U
Furstel: Doorl: die saecke sonder onse voorgaende kennisse ende
approbatie i n 't werck soude hebben gestelt, alsoo het wel oft qualyck varen deser Provincie, waervan wy tegenwoerdich de Souverain
representeeren, daeraen 't enemael dependeert". Gedeputeerden
hadden vooraf nog enkele maatregelen willen treffen om, door
afdamming, i n de hooge kwartieren het versch water op te houden
tot het drenken van het vee en om eenige landen te bewaren voor
inundeering. Zij hadden n u dadelijk de Staten gewaarschuwd en
verzochten Maurits zeer ernstig om zijn order tot bet inlaten van
zeewater te schorsen, totdat de Staten daaromtrent zouden hebben beslist! Den dag daarna protesteerden Gedeputeerden over het
terugzenden van de regimenten Aquila en Graham (verg. blz. 147);
zij vertrouwden, dat, daar de Provincie nog altijd bedreigd bleef,
geen verdere troepen zouden volgen; men behoefde slechts te bedenken, wat er het vorige jaar i n de geheele Provincie had plaats gevonden bij gebrek aan eenige militie [krijgsvolk]. H e t zou thans
niet beter te verwachten zijn, „ t e meer byaldien met de reede onverwachte begonnen inundatie der landen tegen alle hoope souden
voortgevaren worden". D i t verband te leggen was zeer tendentieus, want goede onderwaterzettingen droegen juist bij tot verhooging van de veiligheid der Provincie!
Weer een dag later, 7/17 J u n i , gaven de Staten der Provincie bij
resolutie te kennen, niet zonder ontsteltenis te hebben vernomen,
dat de zijlen alom i n de Provincie reeds waren geopend en het
zoute water daardoor binnengelaten, „contrarie onse salutaire i n tentie en resolutie van 24 Mei 1.1.": zout water alleen bij hoogste
noodzaak. N a rijpe deliberatie had men besloten, dat genoemde
resolutie i n allen deele moest worden nagekomen! De goede ingezetenen der Provincie zaten door de bekommerlijke constitutie
van tijden reeds op zeer zware lasten en moesten alle inkwartieringen gedoogen. H e t streven moest daarom eerder zijn de lasten
te verlichten dan te verzwaren. Door op vele en considerabele
plaatsen zout water i n te laten zouden die ingezetenen „ v a n de
fruchten haerder landen (daeraff huyer ende schattingen moeten
comen) gefrustreert ende also t' eenmael onmachtigh gemaeckt
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worden" om de belastingen te dragen, vereischt tot het voortzetten van den oorlog en voor de verdediging van de Provincie in het
bijzonder. Daarom besloot men zonder het minste tijdverzuim aan
alle zijlvesten van de Provincie te gelasten om de zijlen en sluizen,
onder hun toezicht staande, aanstonds „allessins toe en dicht" te
houden en slechts op naderen last [der Staten] te openen „ofte het
sout water daardoor in te laten by poene van daerover aen hjff
ende goed, jae selffs met de doot gestraft te sullen werden". De
grietluiden en magistraten, onder wier gebied de zijlen lagen,
moesten voor de goede uitvoering van deze resolutie waken! De
militaire officieren, tot het openen van de sluizen gebruikt, werden gelast om „aanstonds op straffe van cassatie te delogeren en
naar hun respective garnizoenen te vertrekken" *)! Dit waren n.b.
de officieren, die Maurits naar de inundatie (zee-) sluizen had gezonden om toe te zien, dat zijn orders stipt werden uitgevoerd *)!
Gelukkig volgden die officieren de orders van Maurits op en wilden zij niet naar hun korpsen terugkeeren, zooals hij, hun gehoorzaamheid aan de bevelen van den Prins prijzende, dezen 27/17
Juni meldde ).
De Staten-Generaal namen toevallig op 17 Juni — den dag van
deze contra-resolutie der Staten van Friesland — naar aanleiding
van een brief van hun Gecommitteerden Van Kinschot en Gockinga, d.d. 15 t.v. uit Leeuwarden, een secrete resolutie, welke Maurits
volkomen steunde en derhalve hjnrecht inging tegen die der Friesche Staten. Wegens haar merkwaardigen inhoud volgt zij hier
letterlijk;
„Is goetgevonden ende verstaen te persisteren by Haer Ho.Mo.
resolutie vanden 30e" May 1.1. ) ende den 2 deses *), ende dat
dienvolgende de heere Prince Mauritz van Nassau by missive sal
werden bekent gemaeckt, dat Ha. Ho.Mo. haer wel laten gevallen
de goede officiën, yver, moeyten ende arbeyt, die Syne F . D*. ons

4

en

e

») Groot Plakkaatboek van Friesland, V, blz. 984. Het tegenbevel dus opgenomen
vóór Maurits' 5 dagen ouder bevel!
*) Archives, t. a. p., p. 325.
•) Archives, t. a. p., p. 327.
') Deze resolutie was een antwoord aan Van Kinschot en Gockinga op hun rapport
van 27 Mei t. v. met aansporing om door te gaan in hun goede officiën en aangevangen
devoiren om de passen naar Friesland onbruikbaar te doen maken.
•) Dit was een secrete resolutie, waarbij reeds werd besloten tot wat in het begin der
resolutie van 17 Juni aan Maurits werd bekend gemaakt.
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ophoudelijck aenwendt, om den toeganck tot de provincie van
Vrieslandt voor de vyanden van den Staet door het conserveren
ende inlaten van water inaccessibel te houden ende te maken;
ende dat hy, heere Prince Mauritï van Nassauw, daerinne met alle
ernst ende yver wil continueren ende sulcx blyven besorgen, dat
het water mach werden ingelaten ende hoochgemelte provincie
ter plaetse, daer hetselve met de minste schade van de ingesetenen
ende niettemin tot de meeste securiteyt ende veylicheyt van de
hoochgem provincie (midtsgaders den grootsten affbreuck van
de vyandt) can geschieden, sonder sich daervan ende van dese
Hare Ho.Mo. salutaire intentie om eenigerhande redenen te laten
diverteren".
De bovengenoemde Gedeputeerden van Ha. Ho.Mo. kregen een
analoge tevredenheidsbetuiging en aansporing met opdracht, om
aan de Staten van Friesland bekend temaken, „dat Haer Ho.Mo.
ten hoochsten sijn gesurpreneert te vernemen de difficulteyten, die
in de hoochgemelte provincie gesocht ende gemaeckt werden, om
het inlaten van 't water ter plaetse, daer het van nooden is, telekens te düfereren ende uyt te stellen, ende dat den secretaris van
hoochgemelte heeren Staten hem niet ontsien heeft abusivelycken
ende tegens de waerheyt te pretexeren, dat den hoochgem. heere
Prince Mauritz het inlaten van 't voorsz. water ondienstigh ende
onnodigh geacht soude hebben *), ende dat Hare Ho.Mo. niet connen begrypen, dat soodanige onwarachtige pretexten met eenige
goede intentiën cunnen werden gedebiteert ende daerom oock
niet ongeremarqueert behooren voorby gegaen te werden, ende
hetselve oock van de meerhoochgemelde heeren Staten vertrouwen ende verwachten". Zeer raak en als 't ware dreigende, voegden de Staten-Generaal hieraan nog toe:
„Dat wyders sy, heeren Gedeputeerden, aen de meerhoochgemelte heeren Staten noch mede sullen representeren, dat HaereHo.
Mo. niet anders connen oirdelen dan dat die hooghgem. provincie
van Vrieslandt voor die invasie van den vyandt off niet te vresen
ofte te vresen heeft. Dat, ingevalle voor de voors. invasie geen soodanige vreese en is, het alsdan oock niet nodigh is, dat die militie
van 't Landt in de selve provincie buyten eenigen noot werde opgehouden, maer geëmployeert behoort ende moet werden ter
6

l

) Zooals aanstonds zal blijken, veranderde Maurits inderdaad weldra van meening.
Gevoelde die secretaris dat toen reeds aankomen?
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plaetse, daer het dienst ende vrucht kan doen ). Ende in gevallen
die hoochgem. provincie de voors. rnilitie van noode heeft, om den
inval der vyanden te verhinderen ende aff te wachten, het alsdan
oock dan nodigh is, dat de voorss. rnilitie bequaem mach worden
gemaeckt, om hetselve met een goet ende salutair effect te connen
doen, ende dat midtsdien de accessen vande hoochgem. provincie
door het inlaten van 't water ter plaetse, daer sulcx dienstigh ende
van noden is, ontoeganckelijck blyven off gemaeckt worden mogen, alsoo andersints 's landts militie in de hooghgem. provincie
onnut, jae aen veele periculen geëxponeert soude worden, indien
den vyandt den toeganck tot ende in deselve provincie opengelaten wierde. Dat wyders van dese Haere Ho. Mo. resolutie by missive kennisse sal werden gegeven aen de Vrouwe Furstinne Douairière van Nassau, alsmede aen den heere Furst Henrick Casimir
van Nassau, Stadthouder vande hoochgem. provincie, met versoeck, dat Hare F . D . die goede meninge ende intentie, daerinne
vervath, alomme met alle meest crachtige ende efficacieuse officiën willen secunderen ende ter effecte helpen brengen, ende dat
de heerePrince van Orange insgehjcx sal worden versocht die handt
daeraen ernstelycken te willen houden by de hoochgem. heeren
Staten, Vrouwe Furstinne Douairière, heer Furst van Nassau ende
Prince Mauritz van Nassau ten einde 't voorss. water ter plaetse,
daer het nodigh is, effectivelycke geconserveert ende voorts van
nieuws ingelaten mach werden".
20 Juni meldde Maurits den Prins de ontvangst dezer resolutie
en hetgeen daarna was besloten: „Messeigneurs les Etats-Généraux m'avaient envoyé un ordre expresse depuis de faire ouvrir
toutes les écluses pour inunder le reste du pay *) et pour sauver et
garantir par la cette province de Frise. Les susdits messieurs députés et moy examinant nos instructions et ordres, tant des EtatsGénéraux que de V. A., avons trouvé d'estre obligés de les mettre
en exécutión, ce qu'a bien réussi, et i l est entré dans le pay une
e

e

*) Zulks sloeg op de in Mei uit Holland gezonden regimenten, om welke Friesland in
het voorjaar van 1673 tweemaal dringend had Verzocht. Zooals hierna zal blijken
(blz. 147), wenschte de Prins reeds sedert 14 Juni het Hollandsche secours meerendeels terug.
*) Hier treedt de tegenstelling aan het licht tusschen de oorspronkelijk in het leven
geroepen onderwaterzetting langs Linde en Tjonger, en die, welke thans zou ontstaan,
doordien bij het opzetten van Friesland's boezem belangrijke deelen der Provincie
minstens dras zouden komen te staan.
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bonne quantité des eaux salées ^.ensorte qu'ayant le vent favorable, le rest du terrein bas se peut inunder en peu de temps". Maurits had enkele oude sluizen, welke bij het geweldig toestroomen
van het water door ontgronding dreigden te bezwijken, moeten
doen sluiten ).
Het kan niet verwonderen, dat — waar officieele organen aldus
inzake de onderwaterzettingen door openlijk verzet het slechte
voorbeeld gaven — de boeren het nog erger maakten. Maurits gewaagde dan ook aan het slot van zijn rapport van 24 Juni aan den
Prins nopens den uitval naar Diever (blz. 127/30) van opgeworpen
inundatiekaden — vermoedelijk de dammen dwars door het Linde- en het Tjongerbassin — „lesquels il faut guarder avec douze,
vingt jusqu'a trente hommes, afin que les paysans ne les coupent
et fassent couler d'eau tout icy" *). Het ophouden van het water
was te noodzakelijker wegens den bijzonder grooten onderlingen
afstand tusschen de posten.
Natuurlijk was ook de Prins zeer verstoord over de van de
Friesche Staten ondervonden tegenwerking, al had deze in de
praktijk niet geschaad. Hij schreef 25 Juni aan Johan Maurits:
„ J ' a y . . . . veu avec beaucoup d'estonnement 1'insolante et impertinente résolution de messieurs de Frise, qui est fort hors de
saison. Si vous trouvez les innondations nécessaires, je vous prie
de le faire, sans avoir aucun éguard a cette susdicte résolution, et,
si les offitiers de Frise [d.w.z. de burgerautoriteiten] lont difficulté de vous obéir en cela, comme en tout autre chose, faites les
arquebusé sur le camp, sans autre forme de procés, mon autorité y
estant fort engagée" *).
Nauwelijks echter was het water behoorhjk aan het opkomen,
of Maurits veranderde ten dezen belangrijk van inzicht. 17/27
Juni gaf hij den Prins als redenen daarvoor op de ter zee bevochten overwinningen [de zeeslagen bij Schooneveld op 7 en 14 Juni
1673] en het feit, dat Lodewijk X I V zich tegen Maastricht had gewend. „Je croys fermement que cela donnera un grand changement aux affaires présentes de tout costé, tellement que je croys
que nous aurons assez de temps pour inunder le pay, quand nous
a

')
*)
*)
*)

Wij cursiveeren.
Archives, t. a. p., p. 325/6.
In Holland ging het destijds in dat opzicht niet veel beter.
Archives, t. a. p., p. 326/7.
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entendrons le marche des ennemis vers ces quartiers icy" ). Wel
merkwaardig. Het water werd voorloopig niet noodig geoordeeld,
juist nu het op het land was gebracht! Uit hetgeen Johan Maurits
dadelijk doet volgen—waarbij hij den Prins een z.i. merkwaardig
Friesch verschijnsel uitlegt — mag men aannemen, dat ook hij
zelf daardoor was verrast en dat het, naast een zoo aanstonds te
noemen vierde reden, de hoofdreden heeft gevormd, waarom hij
thans voorloopig spaarzaam wilde zijn met het water: „La situation de cette province n'est pas comme la Hollande, ny la
Flandre et la Seelandè, o ü tout s'inunde a la foy, ne restant rien
que les digues, lesquelles on peut défendre ), mais icy, comme
V.A. verra par la carte, laquelle je lui ay envoyé par la dernière
poste *), que l'inundation du pay est derière nous, et il nous faut
défendre premièrement touts les passages pour empescher que
1'ennemy ne vienne sur la tërreferme entre nous et le pay inundé,
qui seroit la dernière retraite en cas d'estre forcé par une armée
puissante" ). In de zoo even aangehaalde, door mij gecursiveerde
woorden schuilde de kneep: eerst toen het water opkwam, kreeg
Johan Maurits een juist inzicht in den waterstaatkundigen toestand en bleek hem, dat hij — met zijn cavalerie en dragonders
stelling gekozen hebbende op een hoogterug achter de Linde, van
welke hhie hij de passen wilde verdedigen — vóór de fcijna even
belangrijke onderwaterzetting van de Tjonger zat, waarachter
dan nog weer de groote inundatie dwars door Friesland kwam.
Hoe meer water men stelde, hoe grooter de kans van bij een eventueelen terugtocht te worden afgesneden, een gevaar, waarop
Markies de Montpouillan bij herhaling wees (blz. 126e.v.) en dat
zeker invloed heeft geoefend op MaurHs' veranderde zienswijze.
2

4

Als laatste reden voor sléchts spaarzaam toelaten van inundatiewater vermeldde Maurits, dat Friesland in 30 jaar niet zooveel en zulk goed hooi had opgeleverd; men kon daarmede de ge') Archives, t. a. p., p. 327.
') Met dat „tout a la fois" gaf de Prins blijk, dat hij van het inundatiewezen van
Zeeland en Vlaanderen al evenmin op de hoogte was als tot dusverre van Friesland.
*) In een schrijven uit Heerenveen, d.d. 24 Juni 1673, sprak Maurits tegenover den
Prins o. m. de verwachting uit, dat deze een kaart had ontvangen, aanduidende op
welke wijze en over welke gedeelten Friesland kon worden geïnundeerd. Deze kaart
is noch op het K . H . A . noch op het R. A . teruggevonden.
*) Met „terre-ferme" had Maurits hier den hoogterug op het oog, tusschen Linde- en
Tjongervalleien gelegen. Op de door mij in deze studie behandelde tegenstelling: positie kiezen v ó ó r of achter het waterrijkste gedeelte der Provincie (de Nieuwe Friesche
Linie) doelde hij niet.
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heele cavalerie, ook die in Holland, voeden. Zulks was van te meer
belang, omdat die ten deele geïnundeerde Provincie veel minder
hooi opbracht dan gewoonlijk, zoodat het geraden was om in
Friesland zoo mogelijk den hooioogst af te wachten, alvorens het
land onder water te zetten ).
Maurits zette dus weldra niet alleen het binnenlaten van zout
waterstop, doch ook aan uitbreiding van de onderwaterzettingen
met zoet water werd paal en perk gesteld. Nadat de Gecommitteerden van de Staten-Generaal 12/22 Juni in de volle vergadering der Staten van Friesland hunne voorstellen hadden gedaan en
8 leden waren aangewezen, om daarover met hen te beraadslagen,
namen de Staten 13/23 Juni, gehoord het rapport nopens de conferentiën, twee. resoluties. Bij de eerste werd bepaald, dat de
Ezumerzijl (zeesluis O.N.O. van Dokkum) zou worden geopend
om water te loozen tot aldaar het gewone peil zou zijn bereikt );
bij de andere werd besloten om, overeenkomstig hetgeen door de Gecommitteerden van de Staten-Generaal was voorgesteld *),het water
zooveel mogelijk in te houden, waartoe o.m. alle sluizen, welke
lekten, dadelijk te herstellen waren; voorts een peil vast te stellen,
waarop het water minstens zou worden gehouden. Mocht het peil
dan door droogte of lekkage lager worden, dan zou het worden
hersteld, zelfs door aan de meest geëigende sluizen zout water in
te laten. De uitvoering van een en ander werd overgelaten aan
den Frieschen Stadhouder, Prins Maurits en 4 leden van de Staten. Van methodisch inundeeren met zout water werd niet meer
gerept; men mag derhalve aannemen, dat dit met goedvinden
van Maurits werd beëindigd.
1

2

In aansluiting bij een en ander vroegen Gedeputeerde Staten
van Friesland, om de „gecommandeerde ruiters" van de zijlen der
Provincie, [welke toen gesloten werden gehouden] in te trekken,
„naedemael deselve beswaarlijck sonder overlast aen de ingesetenen te doen by deselve langer connen verblyven". Maurits gaf
daartoe 26 d.a.v. de vereischte bevelen „met het vaste vertrouwen, dat UEd.Mog. sodanige ordre willen geheven te stellen,
datter gheene sluysen mogen geopent worden".
*) Archives, t. a. p., p. 327/8.
') De belangrijkste loozingsplaats Munnikezijl was afgedamd en in herstelling
(blz. 108).
*) Wij cursiveeren.
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Reeds vanaf het oogenblik, waarop de cavalerie tot achter de
Linde werd vooruitgeschoven, bestond er in de Montpouillan's
hoofdkwartier bepaalde bezorgdheid, uiting van het verschil van
inzicht met Maurits omtrent haar gebruik en legering (blz. 112/3).
Een en ander trad nog meer naar voren, toen Munster begin Juni
poogde in de Friesche Linie door te dringen, waarna 19/20 Juni een
raid zijner cavalerie tot Assen volgde (blz. 127/30). 8 en 11 Juni
schreef De Montpouillan aan Maurits brieven, 16 Juni zelfs twee,
waarin onomwonden kritiek werd geoefend op den door dezen getroffen maatregel om de voorste weerstandslijn bezet te houden
hoofdzakelijk met cavalerHi-De Linde, „by dit droge weder t'eenemael verstopt en den grond onder hard en vast", had als hindernis
zeer weinig te beteekenen. De Montpouillan had verschillende berichten ontvangen, dat de vijand een sterke troepenmacht bij Steenwijk verzamelde [raid der Bisschopsche ruiterij in voorbereiding];
evenals de meeste oudere officieren achtte hij de kwartieren, door
groote afstanden gescheiden, te zeer blootgesteld en tegen overmacht niet te houden, zonder belangrijke verhezen te lijden. Vooral
gold dit het kwartier der dragonders te Oldeberkoop [droge strook
tusschen Linde en Tjonger]. De Montpouillan schreef een en ander, opdat Maurits, die ten slotte moest beslissen, de onveihgheid
van de kwartieren in overweging kon nemen en orders zenden
[om terug te trekken achter de Tjonger?]. Ten slotte verzocht hij,
dat Maurits de meening ter zake wilde vragen van de hoofdofficieren van alle regimenten te paard. Deze laatste voldeed onmiddellijk aan dit verzoek. 7/17 Juni vond in zijn hoofdkwartier
een bespreking plaats omtrent de „vraege, of men de post, daer de
cavallerie ligt, sal houden of abandonneeren". Maurits hield flink
voet bij stuk en kwam, aller meening gehoord, tot de slotsom,
„dat het voorsz. quartier Wolvega voorall aldaer behoorde gecampeert te blieven" ^.Vooral Generaal Aylva en Kolonel Brandt
waren hem krachtig bijgevallen. 14/24 Juni dankten Gedeputeerden Maurits voor de genomen beslissing. Het verplaatsen van de
cavalerie naar de „hoge quartieren van dese Provincie [vermoedelijk het N.O.], waertoe verscheyden advisen inclineerden", zou
*) Hetgeen door de aanwezigen in het midden is gebracht, alsmede de conclusie
van Maurits (protocol van de vergadering) berusten in K. H. A., no. 2630—lm. In
het protocol komt Maurits' slotsom voor zonder argumenten; zij bleken reeds op blz.
112/3.
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hebben gestrekt „tot ruïne van de ingesetenen, door wier contributiën de zaak hier voornl. staande wordt gehouden" ). Toch
kreeg De Montpouillan ten deele zijn zin, want hij ontving andermaal versterking aan infanterie; echter klaagde hij bij Maurits reeds
18 Juni, dat men hem zijn 700 zeer goede musketiers had ontnomen, waarvoor hij nu in ruil had ontvangen 1200 man, ten deele
onnutte piekeniers en overigens vrij slechte soldaten! *).
De uitkomst, eerst in de tweede helft van Augustus verkregen,
toen Munster zijn grooten aanval op de Friesche Linie verrichtte,
heeft De Montpouillan voor een klein gedeelte in het gelijk gesteld:
de voorste linie was lang en zwak, de afstand tusschen de kwartieren groot, vooral de linkervleugel defensief van minder beteekenis; gevaar bestond, zoowel voor doorbreking als omtrekking
en afsnijding van de gescheiden deelen bij den terugtocht tot achter het ten deele onder water gezette Tjongerbassin. Doch dit
neemt niet weg, dat Maurits tot dien tijd volkomen het doel heeft
bereikt, door hem met de verdediging van de Linde beoogd (verg.
blz. 112/3). Zooals zijn groote neef in 1672 door een sc/w/wverdediging van den Gelderschen IJsel met daarbij aansluitenden, handig uitgevoerden terugtocht ruimte en tijd had gewonnen, deed
Maurits dit in 1673 in het klein in het Noorden. Ook zijn terugtocht, 25 Augustus uitgevoerd, vond aldus plaats, schier zonder
verliezen.
1

Nu de Friesche Linie door het stellen van onderwaterzettingen
ruim voldoende was beveiligd, besloot Maurits om onder gunstige
omstandigheden daarbuiten een kans te wagen door over te gaan
tot offensieve handelingen van grootere beteekenis. De gelegenheid daartoe bood zich weldra aan, daar 's vijands cavalerie, die
zich op Steenwijk en Staphorst-Rouveen baseerde, in het voorterrein der Linie bleef optreden.
19 Juni tegen 8 uur nam. ontving Maurits bericht van Gedeputeerden van Groningen, dat 20 kornetten vijandelijke ruiterij
naar Assen waren gemarcheerd en daar contributiën van Drenthe
*) In 1672 had men 12 Juli O. S., toen zekeiheid bestond, dat Munster zich tegen
Groningen wendde, het gros der Friesche cavalerie naar Marum en de Friesche Palen
gedirigeerd en wilde men in totaal 4 c o m p a g n i e ë n zenden nasz Visvliet—Stroobos
(hls. 50).
*) Reeds aan het einde van den 30-jarigen oorlog werd in Duitschland de militaire
waarde van een afdeeling piekeniers zeer laag aangeslagen.
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hadden geëischt, met verzoek om die cavalerie zoo mogelijk te
verdrijven. Daar De Montpouillan 18 Juni had bericht, dat bij
aan een oogziekte leed en op last van de doktoren vooreerst niet
te paard mocht komen, wilde hij niet blind worden, nam Maurits
zelf de leiding van den tocht op ach; Hij zond onmiddelhjk last
aan alle cavalerie en aan het regiment dragonders van Brandt om
op te zitten, ten einde 's vijands terugtocht op Meppel af te snijden bij Diever. Na een nachtmarsch van 7 uur kwam men 6 uur
voorm. van 20 Juni daar aan en omsingelde het dorp; de vijand,
blijkbaar gewaarschuwd, had het 12 uur t.v. m allerijl op zijn
terugtocht naar Meppel gepasseerd ). Wij volgen hier ten deele
het officieele rapport, dat Maurits 24 Juni aan den Prins nopens
dezen tocht uitbracht, doch met gecorrigeerden datum, daar die
tocht „eergisteren", dus 22 Juni, zou plaats hebben gevonden.
Blijkens alle ingekomen berichten en rapporten van ondercommandanten moet bet 20 Juni Zijn geweest •). „Grem, overste van
een regiment te voet, leggende gecampeert tot Duerswolde" ),
ontving 19 Juni van den commandant van de Swartendijkster
schans bericht, dat deze weer had ontvangen van den Schout van
Norg, nl. dat de Bisschbpehjken met 1000 man te Beilen stonden.
Hij rukte dadehjk zelf met 120 man naar die schans, „in zulke
quay order [bevonden], dat ickse [zijn soldaten] heb den geheelen
nacht laten arbyede, dat ick hoop het baest in order sal wesen";
voorts zond hij een andere afdeeling ter versterking naar „Bryberg scans". Verschillende patrouilles werden in de richting van
den vijand gezonden. 20 Juni meldde hij uit Norg aan Maurits,
dat hij met de musketiers van zijn regiment op diens door luitenant Ketel overgebrachten last zoo spoedig mogelijk daarheen was
gemarcheerd, ten einde door te gaan tot Assen; doch van een cavaleriepatrouille onder luitenant Nyenhuis, door De Montpouillan
uitgezonden, en van diverse boeren stellig vernemende, dat de
1

s

») Van Domselaer, II, blz. 405 zegt, dat men 4 uur te laat kwam en dat de vijand
op Steenwijk terugging. Beide is minder waarschijnlijk.
») De minuut van den brief, duidelijk gedateerd 24/14 Juni 1673, ligt in K. H. A.,
no. 2630—li. De uitdrukking „deux jours passés" berust waarschijnlijk op een onnauwkeurigheid. Dat de brief den 22en geconcipieerd, doch eerst den 24en gedateerd
zou zijn, komt mij, gelet op het handschrift, zeer onwaarschijnlijk voor. Van Domselaer, II, blz. 405 stelt den tocht op 21 Juni 1673 en geeft een gecompliceerd verhaal
van den gang van zaken, geheel afwijkend van Maurits' rapport.
«) Hij lag, door Maurits daarheen gedirigeerd, sedert 15 Juni bij „de belangrijke
post" Bakkeveen (blz. 103/4) en was derhalve nog juist bijtijds gekomen.
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vijand bereids 19 Juni Meppel weer was gepasseerd (?), achtte
hij het onnoodig om rijn regiment verder te „matteeren" en had
hij het dus nabij genoemde schans [dat was dus nog in de Linie] samengetrokken, er nadere bevelen afwachtende. Voorts berichtte
kolonel Brandt 20 Juni uit Oldeberkoop, dat de vijand gisteren
nacht (18/9) te Beilen had „gestaan" (gelegerd). Brandt had daarop gisteren avond (19* ) drie patrouilles uitgezonden: één om er
bij Haulte [lees: Haule, dorp, zuiver O. van de Brebergher
schans] op te letten of de vijand wellicht door het Smilderveen
trok, om ons van de O. zijde afbreuk te doen; een andere patrouille,
die opdracht had den vijand te volgen, had juist bericht, dat deze
in den nacht 19/20 keert gemaakt, bij „Dwingelen" [= Dwingelo]
gestaan en den 20 vroeg zijn marsch richting Zwolle (= Meppel;
de oude kwartieren) had voortgezet ).
Hoogstwaarschijrifijk zijn deze gegevens, welke 20 of 21 Juni
op het hoofdkwartier te Heerenveen binnenliepen, Maurits eerst
in handen gekomen, toen hij van zijn raid terugkeerde. 20 Juni
1 uur voorm. [3 uur later te Heerenveen ontvangen] schreef De
Montpouillan, dat hij juist Maurits' last ontvangen en allen kwartieren bevel had gegeven om te paard te stijgen, in afwachting
van Maurits' bevelen *). De vijand, die stond onder kolonel Post,
marcheerde sedert gisteren (19*") 3 uur voorm. met ongeveer 30
compagnieën „sans trompette ni timballe''*), vermoedelijk richting Groningen om Rabenhaupt's plan [insluiting van de Nieuwe
Schans] te beletten; een onzer patrouilles had ze zien afmarcheeren. De Montpouillan achtte de kans om den vijand af te snijden
niet groot, daar deze, niet sterk zijnde, wel niet lang op dezelfde
plaats zou blijven; bovendien was hij reeds 24 uur op weg en dus
welhcht reeds op zijn terugtocht.
Door al deze gegevens staat het vast, dat de vijandelijke raid
uiterhjk in den vroegen morgen van 19 Juni is begonnen, dat men
11

en

1

') Later meldde De Montpouillan hetzelfde aan Maurits.
') Mede hieruit blijkt duidelijk, dat Maurits zich in den datum heeft vergist, want dit
schrijven van De Montpouillan van 20 Juni was een antwoord op een last van Maurits,
waaromtrent deze den Prins in zijn rapport mededeelde: „ D e s que je receu eet avys
[n.1. van Gedeputeerden van Groningen] vers les hui t heures du soir, je fis monter toute nostre cavalerie incontinent a cheval avec le régiment dragons, en in tention de leur
couper le chemin". Voorts blijkt, dat Maurits de cavalerie rechtstreeks moet hebben
bevolen om af te marcheeren; zij heeft nl. haar marsch omstreeks 11 uur nam. aangevangen, terwijl De Montpouillan Maurits's mededeeling eerst omstreeks middernacht
ontving.
*) D . w. z. zoo geheim mogelijk. Timballe = keteltrom of pauken.
Van Dam Van Isselt

9
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minstens tot Assen is gekomen, daarop den teugel gewend en op
den terugtocht Diever in den nacht 19/20 weer gepasseerd heeft.
Onze uitval, eerst toen aangevangen, moest derhalve op een luchtstoot uitloopen.
22 Juni berichtte De Montpouillan nog, hoe een luitenant, 3
dagen t.v. door hem ter verkenning uitgezonden, had gemeld, dat
een boer, die Post tot gids had moeten strekken, zeide, dat de
vijand tot in Groningerland geweest en overhaast omgekeerd was,
toen hij bericht had ontvangen, dat de onzen zich gereed maakten om hem aan te vallen. De bevolking had den vijand geteld;
hij was 1400 ruiters en dragonders sterk.
In zijn rapport van 24 Juni aan den Prins nopens den vergeefschen tocht naar Diever schreef Maurits: „C'est un malheur
de ne les avoir pas rencontré, car nos officiers et soldats estoient
fort résolu a combattre et une bruyère fort propre a cette affaire''
Dit leedwezen is te begrijpelijker in verband met wat nog volgde:
„Quant a nostre cavallerie, je la trouve très-bonne, et la melieure
que j'ay jamais veu en cinquante-trois ans passés ).
Toen de vijand zijn raid verrichtte, demonstreerde hij ter zelfder tijd van uit Steenwijk, ten einde, door de onzen daar te binden,
de kans op afsnijding van zijn door Drenthe stroopende colonne
te verminderen. 22 Juni berichtte De Montpouillan aan Maurits,
dat volgens spionnenberichten de vijand 2 dagen nabij Steenwijk
steeds in actie op de heide was geweest, sterk 27 standaarden,
doch niet sterker dan 600 paarden, „et quil mettet comme cella
bien des estandars pour faire croire qu'ils ont beaucoup de monde".
1

Maurits liet nu allerlei kleinere ondernemingen, alarmeeringen
e.d. verrichten, om den vijand te binden en hem aldus te beletten,
de Nieuwe Schans te hulp te komen *). Rabenhaupt hield overeenkomstig het door hem gedane voorstel o.m. met de hem inderdaad
ter beschikking gestelde Hollandsche regimenten Bampfield en
Aquila ») hare bezetting a 600 man sedert kort tevoren nauw ingesloten. Met 2 groote mortieren trachtte hij den molen binnen de
») Voorts schreef Maurits nog, dat de Bisschop van Munster alle jongens van 15 jaar
van het bed deed lichten; trof men hen des Zondags in de kerken aan, dan werden zij
gedwongen om bij hem dienst te nemen.
*) Johan Maurits 24 Juni 1673 aan den Prins.
•) Verg. bic. 150, noot 2).
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schans te vernielen; gelukte zulks, dan was de bezetting verloren,
daar men bij gebrek aan handmolens niet zou kunnen malen.
Rabenhaupt ondervond bij het plaatsen van zijn artillerie, bij zijn
naderingswerken en den aanvoer groote bezwaren door het moeilijke terrein en de vele regens. 8/18 Juh meldde hij uit zijn hoofdkwartier Bonde [= Bunde in Duitschland] aan Maurits, dat kolonel Aquila den vorigen dag te Emden was overleden. Zijn regiment had zich zéér dapper voor de Nieuwe Schans gedragen en
daarbij vele verhezen aan officieren geleden; echter blijkt uit geen
der berichten, dat genoemde kolonel aan zijn wonden overleed ).
Zeer eervol werd kapitein Torck vermeld *).
1

A l had onze cavalerie 20 Juni slechts een luchtstoot verricht,
toch bewees dat krijgsbedrijf, evenals Maurits' plan van einde
Mei (blz. 113/4) en de nog volgende aanslag op Staphorst-Rouveen, dat zij in de Friesche Linie beter op baar plaats was dan tevoren in Holland. De bij eerstbedoelden raid aan den dag getreden hoedanigheden, inzonderheid van de Hollandsche cavalerie, hadden voorts Maurits de overtuiging geschonken, dat men
een volgend maal gelukkiger kon zijn. Daarom zag hij spiedend
uit naar kansen, om met een macht van beteekenis, waarbij eenige
artillerie, uitvallen te verrichten. Een gelegenheid daartoe bood
zich weldra aan. Derhalve verzocht hij 27 Juni aan Gedeputeerden — „also het geschapen staet yts met avantagie op den vyant
te konnen ondernemen, derhalve niet geerne eenige occasie versuymen willde" — om nog voorzien te worden „van 't geen noch
nootsaeckelyck by de Veldt Artillerie tot eenen marsch van noden is"; de ingediende hjst toont, dat aan Maurits' aanvrage van
19 Mei (blz. 94/5) nog lang niet volledig was voldaan 1 Hij oordeelde het daarom noodig mede 27 Juni andermaal de hulp van de
Regentes in te roepen, om bij Gedeputeerden op spoed aan te
dringen. E n andermaal niet tevergeefs! 29/19 Juni schreef Maurits haar, dat bij haar zeer verplicht was voor haar prompte hulp.
Hij wachtte dien dag 4 compagnieën cavalerie uit Leeuwarden
voor zijn aanstaande onderneming; de munitie was dien morgen
') Zijn regiment werd daarna tijdelijk gecommandeerd door zijn luitenant-kolonel
G. Ploos van Amstel, heer tot Oudegeyn. 3 Aug. 1673 kreeg kolonel Torck het (verg.
blz. 182).
*) Zie over dezen verder blz. 196/6.
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aangekomen; het overige kwam van alle kanten toestroomen,
hetgeen Maurits een goed voorteeken voor zijn welslagen achtte.
Een en ander moest nl. dienen voor een door hem met Aylva ontworpen aanslag op 5 Munstersche regimenten [= sterke eskadrons] te paard, die te Staphorst en Rouveen gekantonneerd lagen ). Vele waardevolle inhchtingen terzake ontving Maurits van
Pieter Budde, burgemeester van Meppel, die plaatselijk uitmuntend bekend was ). Die aanslag kon, door 's vijands troepen te
binden, Rabenhaupt's onderneming tegen de Nieuwe Schans
werkdadig steunen. Het oogenblik scheen gunstig voor zulk een
uitval, want Maurits had stellige berichten ontvangen, dat de
vijand 780 man uit Kampen naar de zijde van Utrecht en het Gooi
had verplaatst; dat kon ook elders tot verzwakking leiden
De bespreking over de maatregelen „qui sont nésaiseres pour
1'affaire, don Vostre Altesse a eu la bonté de me pariet" [d.w.z. De
Montpouillan], vond 28 Juni in het hoofdkwartier te Heerenveen plaats. Voor bewaking van het uitgestrekte, op het hoofdacces gelegen kantonnement Wolvega tijdens de afwezigheid van
de cavalerie vroeg hij 30 Juni, onder verwijzing naar het de vorige maal [19/20 Juni?] voorgevallene, een versterking van 200
musketiers en 2 compagnieën [piekeniers?] aan.
Het oude plan, n.1. dat de commandant van Blokzijl den vijand
in den rug zou aanvallen (verg. blz. 114), werd, wat de regeling
van de tijden betreft, ditmaal tot basis van de geheele onderneming gemaakt. Maurits' hoofdmacht zou uit de Friesche Linie
door Drenthe over Havelte in een wijden boog uithalen om de
door den vijand bezette plaatsen Steenwijk en Meppel, derhalve
den hoofdaanval verrichten uit het N . O. over De Wijk. Vóór 24
Juni is hij te Blokzijl geweest, om met den commandant aldaar,
overste Appelthorn, te bespreken, hoe men van weerskanten zou
samenwerken tegen 's vijands kantonnement Staphorst-Rouveen, aangenomen, dat dit niet door infanterie werd versterkt.
15/25 Juni vroeg Appelthorn stellige schriftehjke orders voor de
1

2

') Depping, S. 185, geeft hun sterkte op als 600 ruiters en 200 dragonders.
•) Johan Maurits 8 Oct. 1673 aan den Prins. Hij stelde toen tevens voor om aan
burgemeester Budde een acte te verstrekken, waardoor deze een einde zou kunnen
maken aan allerlei knoeierijen van „lorrendrayers", die fourage aan den vijand leverden. Zie voor de diensten van Budde verder blz. 142 en 178. Reeds 17/27 Mei had Maurits hem aan de Regentes geschilderd als „fort honnest et fidel hommes duquel je
pourray tirer du service". De burgemeester had een zoon H. Budde, die een vendringsplaats bekleedde in het regiment van Schwartzenberg (Friesche cav.).
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a. s. onderneming — zeer voorzichtig zonder dag of plaats te noemen. Maurits antwoordde 26 Juni, dat het garnizoen met 600
man zou worden versterkt [onder voorwendsel, dat deze de bezetting kwamen aflossen )], waardoor hij hoopte, dat de vijand
geen aanslagen meer op Blokzijl zou kunnen ondernemen *). Bericht werd verzocht, wanneer Appelthorn alles tot de bekende
zaak gereed zou hebben; daarna zou Maurits hem, veiligheidshalve door een officier, een schriftelijke order doen toekomen,
„ook van den dagh en uyre, wanneer de maeltijt sal begonnen
worden". Vooraf moest Appelthorn „perfect" doen weten, hoeveel uur hij noodig had om de bekende plaats, „alwaer men in
actie treden sall", te bereiken; Maurits zou zich dan daarnaar
regelen om zooveel mogelijk gelijktijdig te beginnen. Dienzelfden
dag schreef Appelthorn: „Barel [= Baarlo] is een plaatsje, dat
aan den somerdijck ligt aen het Meppelerdiep, dat wy passeeren
moeten"; het was niet door den vijand bezet. Hij het zijn opmarsch weg door een boer verkennen. Appelthorn had opdracht,
om met 800 man te marcheeren van Blokzijl tusschen Steenwijk
en Zwartsluis door, beide in 's vijands handen *) [blijkbaar over
Baarlo] en post te vatten aan het W. uiteinde van Rouveen op
den weg naar Hasselt en zich door het omkappen van boomen zoodanig te versterken, dat ruiterij hem niet kon bereiken. „Dit was
heel wel te doen, omdat er maar één kadijkjen en smalle weg was,
die des vyands ruyterye langs most komen, om hun na Swol of
Hasselt te konnen retireeren" [tegenwoordig een smalle harde
weg Rouveen—Hasselt].
De versterking van Blokzijl's bezetting met 600 man — waarschijnlijk van het regiment Graham, daar zij door diens overste
John Lamy werden gecommandeerd — moet daar 27 Juni zijn
aangekomen. Onmiddellijk deed zich een hoogst eigenaardige ancienniteitsquestie voor, welke Maurits en passant moest oplossen.
Nog dien dag berichtte Appelthorn, die, zooals op blz. 105 en 114
bleek, als commandant Van Blokzijl den rang van overste had,
aan Maurits de aankomst der versterkte bezetting, doch voegde
er aan toe, dat Lamy staande hield ouder in rang te zijn, derhalve
1

*) Johan Maurits 14/24 Juni 1673 aan den Prins.
*) Ook dit was uiteraard een voorwendsel. Maurits meldde 27 Juni 1673 aan den
Prins, dat hij 600 „bons hommes commandés" op Blokzijl had gedirigeerd, om iets
tegen den vijand te ondernemen (Archives, t. a. p., p. 328).
*) Appelthorn had voorgesteld om tijdens de onderneming laatstgenoemde plaats
bezig te laten houden door onze „uitleggers" óp de Zuiderzee.
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het commando te moeten voeren, daar Appelthorn het in den troep
slechts had gebracht tot majoor, omdat het regiment van Gent,
waartoe hij had behoord, in 1672 was ontbonden, en de Prins toen
door zijn gehaast vertrek naar Charleroi geen orde had gesteld op
een hem in uitzicht gestelde overstesplaats. Appelthora verzocht
Maurits' beslissing. Deze schreef reeds 28 Juni aan beiden, dat
Lamy hem had gevraagd om met zijn regiment [dus dat van Graham] naar Blokzijl te mogen gaan. Maurits had er hem toen op gewezen, dat Appelthorn jonger in rang kon zijn, doch het commando moest behouden; daarop had Lamy geantwoord, „op sulcke
kleinigheden, disputies en piccadillies niet te sien, maer occasie
sochte om den Lande dienst te doen". Maurits was derhalve ten
hoogste verbaasd over het gerezen geschil en besliste: „U Ed [d.w.z.
Appelthorn] is dese saecke toevertrouwt, derhal ven absolut het
commando voeren sult". Lamy ontving afschrift van dezen brief
met de mededeeling: „indien U . Ed. nu op zijn sustinu om te commanderen staen blieft, so sult aanstonts voor U persoon alleen
wederom.herwaerts comen". Kort recht! Als gevolg van Maurits'
tusschenkomst kon Appelthorn nog dienzelfden dag melden, dat
alles met Lamy was geschikt ).
Het schijnt, dat de vijand, ondanks alle geheimhouding onzerzijds, tijdig omtrent Maurits' plan tegen Staphorst is ingelicht geweest en door een demonstratie diens voornemens heeft willen doorkruisen. 30Junimeldde De Montpouillan aan Maurits, dat de vijand
met 30 standaarden [1200 paarden] onder kolonel Post weer op
de heide was geweest, z.g. om de Hollanders te ontmoeten, van wie
men had vernomen, dat zij tot de Munsterschen zouden komen;
men wilde hen nu voorkomen. De Montpouillan noemde het „belles fanfaronnades". De vijand kwam tot Ruinen, doch keerde
's avonds naar huis. Het gerucht hep verder, dat Munster zijn te
Staphorst en omstreken gelegerde cavalerie met 4000 man voetvolk zou versterken.
Johan Maurits liet zich niet afschrikken. Voor zijn onderneming
nam hij zijn geheele ruiterij mede, uit ruim 8 regimenten bestaande ); voorts 400 musketiers op wagens onder majoor Van Moude1

a

*) Appelthorn noemde Maurits „een Vorst, die noit ymant ongelijck doet", en Lamy
wilde Maurits' orders „pareren", al moest hij ze ontvangen van den minsten korporaal.
*) Hieronder medegerekend het regiment dragonders, alsmede een uit Groningen
gezonden regiment a 8 compagnieën, dat het eenige ter repartitie van die Provincie
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lick en 4 stukken geschut ). Maurits leidde zelf deze macht langs
den hiervóór aangegeven weg. Hij had „met en omtrent hem den
heer grietman Scheltinga, Gedeputeerde in den Raadt van Staten,
om hem te dienen van zyne ervarene kundigheyt deser landtstreken, als ook om van alles kennis te nemen van 't geen er omging" ).
1 Juli marcheerden alle troepen zeer vroeg uit hunne kwartieren; 8 uur voorm. waren die te paard vereenigd te Oldeberkoop.
2 Juli kwam men „door veel quade wegen" voor de Reest. Hier
deed de hofprediker Ds. Nappius, die de colonne vergezelde, een
gebed, „want eer de wagens met het voetvolk, alsook het geschut
(vermidts de quade wegen) konden aankomen, was het helder dagh
geworden" *). Intusschen had de vijand, door den Franschen kolonel Mornas gewaarschuwd, zijn gevechtsstellingen ingenomen.
Onze aanval vond plaats in 2 colonnes. De dragonders van
Brandt forceerden tusschen 5 en 6 uur voorm. den overgang over
de Reest bij Keppels Verlaat en vielen kolonel Post's hoofdmacht
aan. Toen de daarop volgende cavaleriebrigade van Haren met De
Montpouillan de rivier was doorgetrokken, werd ook flankeerend
opgetreden tegen 's vijands retranchement aan den hoofdweg De
Wijk—Staphorst achter de Beugelenbrug. Inmiddels was ook Johan Maurits met de eerste cavalerie-brigade [Langerack], de
musketiers en het geschut langs genoemden hoofdweg aangekomen. Van twee zijden bedreigd, gaf de vijand nu zijn werk achter
de Beugelenbrug prijs. Tijdens de vervolging, welke ging tot het
Roode Huys [aan een in de Dedemsvaart opgenomen watertje],
ontstond een vrij hevig ruitergevecht. De vijand nam, toen zijn
bevelhebber, kolonel Post „levensgevaarlijk gewond" en gevangen
gemaakt werd, de vracht. Mornas, te hulp gesneld, kon den toestand niet meer redden *).
De verliezen der onzen waren zeer gering, die des vijands niet
dadelijk te overzien wegens het bedekte terrein. 3 Juli meldde
kolonel Brandt uit Oldeberkoop de debacle van Post. Onze infanterie uit Blokzijl onder Appelthorn zou den terugtrekkenden
2

staande en daar aanwezige regiment cavalerie van Prins George Frederik van NassauSiegen moet zijn geweest.
*) Knoop, t. a. p., geeft op, dat de onzen 3000 voetknechten, 2000 ruiters en 4 stukken telden, wat inzake de infanterie belangrijk afwijkt van bovenvermelde sterkte,
ontleend aan Maurits' hierna te noemen Relatie. Knoop, die Depping, S. 185, copieerde, is ter zake niet juist. Van Mouderick, in de Relatie „Maurick" geheeten, was
majoor in het regiment van Amama.
') Van Domselaer, II, blz. 497/8.
•) Van Domselaer, II, blz. 498. Zie ook Depping, S. 185/6.
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vijand ongeveer drie kwart uur hebben opgehouden; toen zich
de leuze „vlucht, alles is verloren" verspreidde, had die infanterie echter om onbekende reden den vijand laten ontsnappen,
hoewel men hem „den weg en den hals" had kunnen afsnijden
's Vijands verhezen zouden ongetwijfeld nog veel grooter zijn
geweest, indien bedoelde infanterie niet te laat was gekomen, misleid zijnde (zooals men zeide) door haar gids, die haar des nachts
wel 300 slooten had doen doorwaden *) Toen zij eindehjk bij Rouveen aankwam, vond Appelthorn's infanterie daar de onzen, die
zij aanvankelijk voor vijanden aanzag. Zelfs Maurits verkeerde
hier in groot gevaar, daar bedoelde infanterie meest op zijn lijfcompagnie schoot *), „also deselve voor 't eerstemael nieuwe
roode rocken hadden aangetrokken, met witte kruyssen bezet"*).
Toen De Montpouillan 5 Juli Maurits rapporteerde omtrent den
toestand, waarin onze cavalerie in hare kantonnementen was teruggekeerd, voegde hij daaraan toe: „et moy ici ay 14 de blessés
de coups de mousquet dans ma seule compagnie par ceux de Blocz ü l " Het was dus raak geweest! Het gewone verschijnsel: verwarring, bij een aanval over Nederlandsche terreinen in verschillende colonnes; dóch hier was het geval minder vergeefelijk, omdat het treffen te Rouveen bij klaarhchten dag plaats vond. Zeker hebben de zeer verschillende uniformen van de Hollandsche
regimenten en van Maurits' hjfcompagnie, aan de Friesche infanterie uit Blokzijl onbekend, tot de vergissing bijgedragen *).
Appelthorn is, voornl. door dit gevecht, in ongenade gevallen. 3 Augustus 1673 teekende de Prins te Raamsdonk de commissie voor
kolonel Graham, „om te commandeeren binnen de forten Bloxil
en de Cuyndert". Zijn regiment was 20 Juli bij den later te beschrijven mislukten aanslag op Zwartsluis zóó deerlijk gehavend,
dat het vooreerst niet te gebruiken was; het feit, dat die kolonel
*) De kaart toont, dat het, zonder veel overtochtsmiddelen en goede gidsen, vrijwel
ondoenlijk moet worden geacht om te voldoen aan Appelthorn's opdracht om des
nachts van Blokzijl, tusschen Steenwijk en Zwartsluis door, den W.rand van Rouveen
te bereiken.
*) Militair Weekblad, 1902, hls. 97. Artikel van luitenant Van der Kop, die de
„Relatie" deed afdrukken, 4 Juli 1673 in het hoofdkwartier te Heerenveen nopens
dezen uitval opgemaakt.
») Valkenier, 't Verwerdt Europa, IV, blz. 383. Zie ook Van Domselaer, II, blz. 499
en 504 (Zwartsluis 20 Juli 1673; roode rokken op witte paarden). Maurits' compagnie
droeg de teekenen van zijn Maltheser orde; Appelthorn's volk zag haar aan voor de
lijfgarde van den Bisschop van Munster.
«) Volgens sommige bronnen zouden ook de ruiters van van Wassenaer—Obdam
slaags zijn geweest met de dragonders van Brandt, elkaar voor vijanden houdende.
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derhalve een niéuwe [sedentaire] functie moest krijgen, welke hij
wegens zijn optreden ook verdiende, zal zeker mede invloed op de
vervanging hebben geoefend. Daar Graham nog niet was „gelost"
uit handen van den vijand ), had hij tijdelijk kapitein Pieter
Watkin in zijn plaats gesteld en „met het commando begenadigd"
[de oudste, niet gevangen gemaakte kapitein van het regiment?],
die het heeft waargenomen van 11 tot 23 Augustus. 15 Augustus
noemde Maurits de vervanging van Appelthorn door Graham om
verschillende [echter niet door hem vermelde] redenen „zeer
noodig". Vermoedelijk is op dit oordeel nog invloed geoefend door
Appelthorn's brief van 4 Augustus 1673 uit Blokzijl, vol klachten
over allerlei: de werkzaamheden schoten slecht op; de timmerman, die alles te goedkoop had aangenomen, was er vandoor naar
Holland; dé boeren uit den omtrek vielen Appelthorn lastig enz.
Maurits antwoordde hierop, 9 d.a.v., uitvoerig met allerlei aanwijzingen. Bovendien klaagde Maurits nu, dat hij verscheiden
malen had gelast om, ter verzekering van Blokzijl, de landen onder water te zetten „of ten minsten die slooten tot boven toe voll
waeters te houden". De commandant had nimmer geantwoord,of
zulks was geschied en met welke uitkomst, of, zoo niet, wat daarvan de reden was. Een schril contrast met dien van Shjkenburg!
Op de minuut van dezen brief werd later in Maurits' hoofdkwartier aangeteekend: „Op dese brief en heeft den commandant tot
Bloxijl Appelthorn niet geantwoort". Korten tijd daarna werd hij
overgeplaatst en schreef 12 October uit Breda aan Maurits: „De
disgratie van U Vorst. Gen. — soe men my te hooff heefft gesegt — is oorsaecke van mijn ongeluck ende in besonder, dat U
Vorst. Gen. gemiscontenteert soude sijn over d'actie van Rouveen, hetwelcke ick my contrary hebbe ingebeelt, dat altoes voor
Godt getuigen, dat ick bebb alle vlijt aengewent, jae alle mogehcke devoir gedaen om tot glorie van U Vorstehch persoen uit te
voeren, geück ten deele is uitgevallen". Maurits antwoordde 21
October: „er is geen disgratie of onwille op U E d . geworpen".
Daar Maurits hem „ter contrarie" genegen was, had hij hem bij
den Prins aanbevolen voor bevordering tot luitenant-kolonel *).
I

*) Verg. blz. 144. Hij werd ingelost tegen kolonel Post. Graham kwam, vermoedelijk
juist uit krijgsgevangenschap terug, 19 Aug. met kapitein Harsholt [lees: Haersolte]
op Maurits' hoofdkwartier te Heerenveen zich terug melden.
*) Echter eerst overste geworden bij commissie van den R. v. St. d.d. 17 Hei 1677,
ingaande 2 Aug. 1676.
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Als pleister op de wond kreeg Appelthorn voorts een goed attest
nopens zijn regeling van den kondschapsdienst, eerst tegen Staphorst en Rouveen, daarna tegen Zwartsluis.
Voorts werd medio Augustus de commandant van Kuinre, kapitein Uytterwijck, tegen wien de bewoners der omgeving zich
verzetten, vervangen door kapitein Boldewijn van Dompselaer,
die aldaar geboren en opgevoed was. Maurits kende dezen, daar
hij in 1673/3 onder hem aan den Hinderdam had gecommandeerd;
reeds 17 Mei 1673 had hij Maurits een „letterken van recommandatie" bij den Prins voor dat commando verzocht.
5 Juli rapporteerde De Montpouillan, dat blijkens een spionnenbericht uit Steenwijk de vijandelijke cavalerie her en der, de bezetting van Meppel, 14 man uit de redoute uitgezonderd, zonder
wapenen naar Steenwijk gevlucht was. Toen de commandant dier
vesting daarop 100 man naar Meppel had gezonden, waren deze in
wanorde teruggekeerd, zeggende, dat er een hinderlaag op den
weg was!
8 Juli schreef Maurits aan den Prins, hoe van alle kanten berichten inkwamen, dat de vijand 2 Juli veel meer had verloren dan
aanvankelijk was vermoed [20 gevangenen en 52 gevonden dooden], zulks „a cause que la principale charge sur eux s'est fait
dans une campagne de blé, o ü les ennemis furent reflversés et
poursuivis par les nostres sans qu'on a pris guarde de ce que demeura sur le champ". De boeren hadden wel 200 man begraven,
waaronder vele officieren. De veiwarring bij den vijand was zóó
groot geweest, dat de commandeurs te Steenwijk, Zwolle, Zwartsluis en Hasselt de vluchtenden niet wilden inlaten uit vrees, dat
de onzen met hen die plaatsen zouden binnendringen. De vijand
verzamelde zich nu in het Mastenbroek. Maurits hoopte daar, met
Gods hulp, af te rekenen met de rest. Van dit voornemen is evenwel niets gekomen. Voornamelijk lag dit bij Maurits zelf, die
naar Heerenveen terugkeerde en zijne troepen wederom hunne
kantonnementen deed betrekken, instede van onmiddellijk te vervolgen. Wèl heeft Maurits in die dagen rondgeloopen met een niet
nader in de brieven omschreven „desseyn", waarover hij in overleg is getreden met De Montrx>uillan. Mogelijk sloeg dat op de pas
bedoelde vervolging; waarschijnhjker acht ik het, dat Maurits,
aangemoedigd door zijn succes bij Staphorst, onmiddellijk daarna
zijn reeds lang beraamden aanslag tegen Zwartsluis heeft willen
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uitvoeren; ook daarbij moest zijn cavalerie handelend optreden.
Echter gaf De Montpouillan zulk een zeer sombere schildering van
den toestand, waarin zijn cavalerie was teruggekeerd, dat hij Maurits' niet nader genoemd „desseyn" vrijwel onuitvoerbaar noemde. De troep was uitgeput door den uitgevoerden raid met gevecht: de helft der manschappen kon niet te paard komen en er
waren meer dan 100 paarden per regiment, welke niet meer op
wacht konden komen, laat staan een nieuwen marsch verrichten *).
Maurits moet dit ook zelf hebben ingezien, want hij zond de Regentes 5 Juli in dank 2 compagnieën cavalerie uit Leeuwarden terug. De andere 2 waren wat vermoeid en zouden over enkele dagen volgen.
A l kon de verkregen uitkomst niet worden uitgebuit, toch had
men, door een uitval in front, den vijand een klap uitgedeeld en
hem plaatselijk een eindweegs teruggedrongen.
Johan Maurits deed den Prins meermalen verzoeken, soms ook
voorstellen tot plaatsing van bepaalde personen, die onder hem
dienden of gediend hadden, in vacante functiën, welke alle getuigden van zijn zorg voor ondergeschikten, die zulks verdienden.
De als regel gunstige beslissing van den Prins pleit voor de doelmatigheid der voorstellen, doch getuigt ook voor de waardeering,
welke deze zijn ouderen strijdmakker en verren bloedverwant toedroeg ). Enkele der brieven doen ons tevens een zeer eigenaardigen blik slaan in toenmalige legertoestanden.
12/22 Juni schreef kolonel Kingma uit „Idsert" aan Maurits,
dat hem de compagnie van ritmeester Donga voor zijn regiment
was toegewezen; zij was één jaar soldij ten achter; bovendien kon hij haar niet gebruiken, want zij was zeer zwak en
onbereden. Hij vroeg daarom, of Maurits orde op de betaling
wilde stellen; anders moest die compagnie den dienst verlaten.
Als gevolg hiervan schreef deze 17/27 Juni den Prins, dat zijn
eigen compagnie cavalerie in zeer goeden staat, doch uiterst zwak
was: overal moesten sauvegardes worden gegeven, om degoe2

*) Twee brieven van 5 Juli 1673 van De Montpouillan aan Maurits. Uit een en ander
blijkt, dat de door Van den Bosch gegeven voorstellingswijze: „dese actie [Staphorst—
Rouveen] gepasseert zijnde, quamen de Staatsche troepen des anderen daags met goet
fatsoen weder op 't Heerenveen" (IV, blz. 9), niet a la lettre mag worden aanvaard.
*) Zoo had de Prins einde April 1673 ook dadelijk de ontwerp-commissie en instructie voor Maurits goedgekeurd, door dezen zelf vervaardigd.
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deren van heeren van de Provincie te beschermen [tegen vijandelijke strooptochten en/of het eigen gepeupel?], ook om op andere
plaatsen en in de kwartieren de orde te helpen handhaven. Dat
eskadron verrichtte dus den dienst van legerpolitie; de aanwezige
sterkte „auprès de la cornette" was daardoor zóó gering „que c'est
une pitié". Daarom vroeg Maurits hem de gunst te willen toestaan
die compagnie te versterken tot 100 man zonder de officieren.
Hij wist een middel om haar in 10 dagen compleet te hebben: het
restant van de compagnie van kapitein Van Dongen *) — eertijds
ter repartitie van Drenthe staande en later [vermoedelijk bij de
gewijzigde repartitie over 4 Provinciën per 1 October 1672] gebracht ten laste van Groningen, dat haar riimmer had willen aanvaarden —, had reeds in een jaar „geen sou" ontvangen, „tellement qu'ils sont reduit a la plus grande misère; ayant mangé leur
casaques, colets de buffle, même les armes, n'ayant plus rien pour
s'entretenir" *). Men had zich op de knieën voor hem geworpen,
smeekende om hulp „et qu'ils aimeront mieux mourir de faim que
de déserter et estre schelm". Maurits had dat restant nu een kwartier aangewezen ), waar het korten tijd kon worden gevoed door
de bewoners. De kapitein was er niet, de kornet had zich allang
verwijderd [desertie?]; er waren derhalve alleen een luitenant en
de kwartiermeester bij het restant!
Op Maurits' voorstel, om dat restant in zijn hjfcompagnie op te
nemen, had hij einde October 1673 nog geen antwoord! 19 Juli
stelden de Staten-Generaal aan Groningen voor, om de compagnie
ruiters van ritmeester Dongen tot den Oudengaerden met nog
twee andere op hare repartitie te nemen, hetgeen die Provincie 21
d.a.v. O.S. minzaam van de hand wees. Medio Augustus 1673
treft men dat restant op den belangrijken post Bakkeveen
aan. Het schijnt toenmaals mogelijk te zijn geweest, dat zulk
een compagnie als een parasiteerende bende zelfs in de Friesche Linie rondtrok! Althans 11 October 1673 brachten Gedeputeerden aan Maurits klachten over van den grietman van Smals

') Soms (Van) Dungen, Donga, Doenga enz. genoemd.
*) Dat wil dus zeggen, dat die troep uit armoede achtereenvolgens zijn rijrokken,
zijn buffellederen halskragen, ten slotte zelfs zijn wapenen had verkocht! De compagnie had den winter te Workum doorgebracht en was met de Friesche cavalerie te velde
gekomen.
) Johan Maurits 26/16 Juni 1673: n.1. zoodanig verdeeld over de dorpen Tjalleberd
(er staat: Tjallebirdken) en Gersloot (beide N.O. van Heerenveen), dat „in ieder huis
slechts een ruiter was gebilletteerd en met ordinaris huysmanskost voorzien".
8
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lingerland over „een zekere gedevaliseerde compagnie ruiterij
van ritmeester Douza" (sic), die zkh eenigen tijd in Opsterland
opgehouden en daar de ingezetenen „bedorven" bad; thans had
zij zich eigenmachtig(!) in Drachten ingekwartierd, terwijl de bevolking zelfs geen fourage voor haar eigen beesten had. Het verzoek luidde om die compagnie bij geregelde troepen in kwartier
te leggen, terwijl Gedeputeerden 19 d.a.v., met nieuwe klachten,
het voorstel deden om de compagnie-Dongen naar Groningerland
te expediêeren! Er gebeurde niets en zoo klaagden Gedeputeerden
kort"oaarna andermaal overritmeesterDonga en zijn ruiters; men
drong er op aan de arme ingezetenen daarvan te ontlasten, hetzij
door patent naar Holland, door „ondersteeckinge" [opname in
een ander onderdeel, door Maurits al maanden tevoren verzocht]
door afdanking [wat baatte zulks?] of drgl. Het geduld van Gedeputeerden was toen blijkbaar uitgeput, want rij dreigden anders
„den politieken officier van het betrokken district [grietman?] te
sullen authoriseeren, om sich de selve Comp. met der daet quyt
te maecken" [maar hoe?]. Hierna zal blijken, dat men ten
slotte heeft gepoogd om die beruchte compagnie ruiters in de
2 helft van November naar Holland te expediêeren. 27 Juni
1673 requestreerde Johan Maurits aan den Prins, dat hem weldra de verloopen 4 maanden tafelgelden a / 3.000 's roaands
mochten worden uitbetaald, door de Staten-Generaal toegekend.
Hij zou er niet om vragen, ware het niet, dat de Franschen hem
Wezel en Kleef ontnomen en al zijn Duitsche goederen en bezittingen geruïneerd hadden ). Hij voegde er aan toe: „C'est incroyable la quantité de monde qui se -trouve autour de moy a
douze heures du midi, oü le matin je ne voys pas un".
9 Juli 1673 schreef Maurits den Prins, hoe de commandant van
Blokzijl zich bij hem had beklaagd, dat zijn vesting niet naar behooren was voorzien; bij ontving niets van wat hij den Raad van
State aanvroeg *). „On luy envoye rien que lettres, plaines de reprimendes, causé par un receveur que le Conseil d'Estat a envoyé
e

1

*) Bij den aanvang van den oorlog van 1672 was Johan Maurits Gouverneur van
Wezel en Stadhouder van het Land van Kleef, dit laatste voor den Keurvorst van
Brandenburg. In en nabij laatstgenoemde plaats had hij bovendien tal van bezittingen liggen. De betaling, ook van de hoogste officieren, vond dikwijls zeer ongeregeld
plaats. 26 Maart 1673 klaagde Maurits bij den Prins, dat Van Stirum en hij In 3
maanden niets van hun tractement hadden ontvangen!
*) Dit College verrichtte destijds ten aanzien van het krijgswezen te land de werkzaamheden, welke tegenwoordig het Departement van Defensie ten deel vallen.
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a ce lieu la qui veut tout faire au plus grand ménage, et entre
temps il se fait rien. J'espère que par 1'authorité de V.A. le Conseil d'Estat y mettra ordre pour 1'un et rautre, et cela en bref".
Voor onzen uitersten voorpost tegenover de Munsterschen en Franschen mocht dat waarlijk wel! „Messieurs de la Noort-hollande
n'ont pas guère soin aussi du Fort de Cuindre, lequel est a leur
charge de le pourvoir de tout". Welk een toestanden pal tegenover den vijand! Dat bij dergelijke verdeeling van gezag en verplichtingen de legertoestanden, zelfs midden in den oorlog, alles
te wenschen overlieten, is begrijpelijk. 27 Juli drong Maurits er
bij Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier te Hoorn (d.
i. de Admiraliteit) op aan ten spoedigste te doen voorzien in de
behoeften van Blokzijl; hij had er tijdens den aanslag op Zwartsluis verbleven en er de werken geïnspecteerd. De commandant
had hem tal van defecten gewezen, vooral aan de poorten, en
er bestond ook gebrek aan allerlei munitiën eh bout, waaromtrent reeds geruimen tijd te voren lijsten waren ingediend, doch
zonder resultaat. Om den commandant eenigermate te helpen,
had Maurits nu enkele omliggende dorpen aangewezen, die 800
man moesten leveren om aan de versterkingen aldaar te werken.
Daar Blokzijl vol krijgsvolk lag, stelde de commandant voor 4
compagnieën naar Vollenhove te brengen, om aldus langs de kust
geleidelijk vooruit te werken, doch Maurits achtte de veiligheid
aldaar voorloopig onvoldoende.
20 Juli 1673 het Johan Maurits een derden aanslag op Zwartsluis ondernemen ). Slaagde bij, dan was men meester van den
mond van het Zwarte Water, wat de veiligheid op de Zuiderzee
verhoogde [contra Hasselt]. Het plan is vermoedelijk uitgegaan
van den reeds genoemden Meppelschen burgemeester Budde, die
Maurits in 1673 meermalen inlichtte. 12/22 Mei t.v. schreven twee
Gedeputeerden uit Leeuwarden aan Maurits, dat Budde hem in
het geheim over een dergelijken aanslag kwam spreken: het paalwerk dwars door het Zwarte Water tegenover SeUemuiden wegnemen; schepen, schouwen en schuiten, vooral te Genemuiden,
in veiligheid brengen; beide dijken naar Hasselt doorgraven om
oprukken des vijands te beletten enz. Op grond van deze gege1

') Krayenhoff van de Leur, Krijgswetenschap 1891/2 (offensieve oorlogvoering,
toegelicht uit 1672/3), blz. 40 zegt ten onrechte, dat de aanslag 22 Juli plaats vond.

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672 E N

1673

143

vens, welke een tijdlang moesten blijven liggen, heeft Maurits later met Aylva en Van Haren bet aanvalsplan ontworpen. Een deel
der troepen, voor de onderneming bestemd, werd te De Lemmer
ingescheept, z.g. om naar Holland te gaan, doch zoo geheim mogelijk naar Blokzijl vervoerd ). Maurits was 19 Juli te De Kuinder,
20 Juli te Blokzijl, waar hij nog tot in den loop van den 22** bleef;
van zijn verblijf maakte hij gebruik, om beide versterkte plaatsen
te inspecteeren *).
De aanval op Zwartsluis vond plaats in 5 colonnes, terwijl Maurits terzelfder tijd al onze cavalerie en dragonders onder De Montpouillan deed demonstreeren tegen Steenwijk om te beletten, dat
van die zijde hulp voor de Munsterschen kwam opdagen. Maurits
en Aylva zouden van de zijde van Blokzijl de Vollenhovensche
poort aantasten; kolonel Amama met een tweede colonne was bestemd, om bij de Meppeler poort de gracht, welke daar zeer breed
was, met biesbruggen over te trekken; een derde colonne zou een
hoog huis bij de Hasseltsche poort trachten in te nemen, vanwaaruit men een groot deel van den wal kon beheerschen; een vierde
colonne onder kolonel Graham moest den dijk tusschen Zwartsluis
en Hasselt doorsnijden, om het oprukken van vijandelijke hulp
tegen te houden, zich daar voorts verschansen. Hij moest daarna
een huis in brand doen steken, wat tot aanvalssein voor de andere colonnes zou strekken. Admiraal Lobs zou Zwartsluis van
dezeezijde aantasten met jachten en voorts met 2 batterijen, elk
van 2 zware stukken, op vlotschuiten opgesteld (uitleggers); zij
konden echter, daar de Bisschoppelijken het Zwarte Water in het
vroege voorjaar meerendeels hadden afgepaald, niet voldoende
dichtbij komen. De colonne, die de biesbruggen moest gebruiken,
kon aan de bestorming geen deel nemen, daar de bruggen, welke
te water zouden worden aangevoerd, uitbleven. Van Hasselt,
Kampen en Zwolle kwamen troepen met eenig geschut onder
Mornas te hulp toegesneld, die de onzen, tusschen Zwartsluis en
Hasselt geposteerd en aldaar nog niet volkomen ingericht, na
een manmoedige verdediging terugwierpen.
Daar het inmiddels middag was geworden, van een verrassing
l

') Het plan was copie conform dat, door Maurits ontworpen voor den eersten aanslag op Naarden op 28 Sept. 1672, welke eveneens mislukte. Zie Van Sypesteyn en
De Bordes, II, blz. 145.
*) Een zeer groot aantal bij Maurits ingekomen brieven, rapporten, enz. draagt op
de rugzijde aanteekening van de plaats en datum, waar zij zijn ontvangen. Bij verscheidene is zelfs het uur van ontvangst aangeteekend.
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geen sprake meer kon zijn en Zwartsluis veel beter versterkt en
met geschut voorzien bleek dan onze spionnen hadden bericht,
gaf Maurits last tot den terugtocht. De schriftehjke orders daartoe moesten aan sommige colonnes ten deele te land, ten deele te
water, door zwemmers, worden toegezonden. De colonne, bezuiden
Zwartsluis geposteerd, — inmiddels tusschen 2 vuren gekomen,
daar zij ook vanuit de stad hevig met het kanon werd beschoten—
was toen reeds uiteengeslagen, de commandant, kolonel Graham,
gekwetst en gevangen gemaakt en omstreeks 150 man gedood, gekwetst of gevangen ). De andere colonnes, ook vele vluchtelingen
van Graham, kwamen 's avonds zonder groote verhezen voor het
meerendeel te Blokzijl terug. Uit Steenwijk waren 1000 ruiters tot
ontzet opgerukt, doch door onze ruiterij aan den slagboom bij
Vollenhove gestuit. LI Juli (O. St.) meldde De Montpouillan van
den Havelterberg aan Prins Johan Maurits „te Swartesluys" (sic)
dat hij, door Diever gemarcheerd zijnd met de cavalerie „en
troupes. en canon" [derhalve een colonne van de 3 Wapens] gerangeerd stond op i uur van Steenwijk aan den Meppelerweg.
Hij had een vaag bericht ontvangen omtrent 's vijands doorbraak
bij Dalen. „Willen ondertusschen van herten wunschen, dat U
Vorstelijk Gen , aenslagh sal sijn geluckt". De vijand had zich
even buiten Steenwijk vertoond, doch was door de onzen dadelijk
weer teruggedreven. Uit een 2 briefje, in den namiddag van dezelfde plaats verzonden, blijkt, hoe het gerucht liep, dat 1000
ruiters door Rouveen waren gemarcheerd, om den post bij Dalen
te gaan versterken. Men wachtte „met impatientie" tot 's avonds
8 uur Maurits' antwoord [om daarna terug te keeren?] en „goede
tydinge" [omtrent Zwartsluis]; intusschen zou men zorg dragen
niet te worden afgesneden *).
Het feit, dat De Montpouülan's demonstreerende colonne tegen
de gewoonte zóó lang buiten de Linie is blijven staan en dat men
1

8

e

') Aldus werden de verliezen onzerzijds opgegeven. Depping, S. 186/7, die de Fransche berichten aanhaalt, vermeldt, dat behalve den regimentscommandant ook diens
luitenant-kolonel Lamy, 14 officieren, 6 vaandrigs en ongeveer 300 man werden gevangen gemaakt. 150 man onder een kapitein redden zich door de vlucht j de overigen
van dit 7 a 800 man tellende regiment werden gedood of verdronken in de moerassen.
») De Montpouillan, met Hollandsche regimenten van daar gekomen, bezigde steeds
N . St., een hoogst enkele maal dubbelen stijl. Niettemin zijn beide 11 Juli van den
Havelterberg aan Maurits gezonden kleine briefjes in O. St.. Men zou zonder het
adres, dat het eerste briefje op de buitenzijde bij uitzondering draagt, uit den inhoud
niet eens kunnen vaststellen, dat zij Maurits' „ e x p l o i t " tegen Zwartsluis betroffen.
De Montpouillan had aangenomen, dat Maurits' overrompeling was geslaagd, deze
zich derhalve binnen Zwartsluis bevond.
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21 Juli half 2 nam. nog niets omtrent de mislukking bij Zwartsluis Wist, bewijst, dat men er in de verwarring niet aan heeft gedacht hem te waarschuwen of dat de bode door de moeilijke
verbmóling zijn doel niet heeft bereikt.
De veel omvattende voorbereiding tot den aanslag op Zwartsluis werd, ook in Maurits' rapport, als de hoofdreden aangegeven,
waarom hij mislukte. Het bijeenbrengen van velé vaartuigen en
het troepentransport naar Blokzijl hadden niet geheim kunnen blijven; terwijl de aanval der colonnes eerst bij het aanbreken van
den dag [20 Juli] plaats vond, waren reeds te middernacht vuren
op den toren van Zwartsluis ontstokent Ook was het garnizoen
er even te voren wel met de helft versterkt, terwijl de Zuidehjkste
colonne [kolonel Graham], op de haar aangegeven plaats komende, daar een wacht des vijands aantrof, waar te voren nooit wacht
was gehouden ). Volgens Maurits was zijn plan 6 dagen t.v. in
Utrecht bekend geworden door verraders in Friesland, die den
vijand tot zelfs de onbeduidendste veranderingen meldden *).
l

Maastricht, door Lodewijk X I V sedert 14 Juni ingesloten, viel
30 Juni 1673. Dit schonk een zeer gewijzigd aanzien aan het geheele operatietooneel der Verbondenen op ons grondgebied. 8 Juli
schreef Maurits aan Gedeputeerden van Friesland, dat hij den vorigen dag een expresse van den Prins had ontvangen, hein aanmanende om wel op zijn hoede te zijn en zorg te dragen, dat alle
posten ten spoedigste voorzien, en opgemaakt werden. De vijand
kon thans wel iets tegen Friesland ondernemen, „gelijck altoos
haere desseinen daerheene gegaen sijn, om dese provincie van Hollandt te separeeren ende daerdoor tegehjck van de Suydersee
zich meester te maecke".
Maurits gevoelde zich nogal gerust: alle werken waren „in
goede defentie"; slechts mankeerden nog palissaden ). Alleen
8

*) Zie voor deze zeer leerrijke onderneming uit den polderoorlog vooral Van Domselaer, II, blz 502/8; voorts Van den Bosch, IV, blz. 9/11. Van Domselaer geeft o. m.
het uitvoerige gevechtsbericht, dat Maurits reeds 21 Juli 1673 te Blokzijl deed opstellen. Een origineel daarvan komt voor in de „Lias loopende" Staten-Generaal Juli/Aug.
1673 met begeleidend schrijven van Maurits, d.d. 25 Juli uit Heerenveen, waarbij hij
mededeelde, hoe het hem van harte leed deed, dat de onderneming was mislukt Hij
gewaagde daarin met veel lof over moed en beleid van kolonel Graham.
*) Archives, t. a. p., p. 340. Ook bij Depping, S. 186, blijkt, dat althans de Franschen te voren waren gewaarschuwd.
) Dit ging echter om belangrijke bedragen. Voor 4 posten waren er 15.300 noodig,
waarvan alleen 8500 voor het zeer uitgestrekte Gorredijk.
a

Van Dam Van Isselt

10
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kwam hij terug op een oude resolutie van Gedeputeerden, om bij
Dokkum op een pas een schans te leggen; ook hij achtte haar
noodzakelijk en voor de Provincie dienstig ). 15 Juli was reeds
vastgesteld voor een verkenning bij Dokkum met den Frieschen
Stadhouder, Aylva en enkele Gedeputeerden, toen bleek, dat Maurits zijn hoofdkwartier niet kon verlaten in verband met de regeling van het plotseling opgekomen terugvervoer van de Hollandsche cavalerie en de hiervan het gevolg zijnde maatregelen, om
de voorste linie nu door andere troepen te doen bezetten (blz.
149 e.v.). De verkenning moest derhalve worden uitgesteld.
Dat Maurits zich zeer veilig gevoelde, ondanks 's Prinsen waarschuwing en terwijl hem een groot deel zijner troepen zóu worden
ontnomen, blijkt nog hieruit, dat hij inging op een voorstel van
Gedeputeerden, om het inundatiewater ten deele af te tappen.
Daar de regenval steeds aanhield, schreven zij 4/14 Juli aan Maurits, dat de goede ingezetenen in dien zwaren tijd zeer klaagden
over het nadeel, ondervonden door hun dras staande terreinen.
Gedeputeerden stelden nu voor om ten spoedigste order te geven
tot het openen van de sluizen, ten einde ten minste één voet water te laten wegloopen. Anders zouden de ingezetenen „buiten
postuur geraken, om hun impositiën en lasten te dragen tot voortzetting van den oorlog". Die Staten kregen weldra meerendeels
hun zin; alleen moesten de sluizen bij Shjkenburg, De Lemmer
en Takozijl [Z.W. hoek van Friesland] gesloten blijven. Het gold
nu wel voor zeker, dat men zich in de Linie van Linde en Tjonger
blijvend kon handhaven; derhalve bracht het dras houden van
geheel Friesland louter nadeelen met zich. Bij resolutie van 19/29
Juli bepaalden de Staten, dat de heeren, 13/23 Juni t.v. gecommitteerd tot het „slaen van een peyl op het binnenwater" (verg.
blz. 125), in overleg met Johan Maurits „een vaste ende bequame
[lagere] peyl op het voorsz. water [zouden] stellen, daer de Provincie, vermits het continueel regenen, daervan wel eenigzints
kan worden gedechargeerd" ).
Bedoelde regenval kwam wèl te stade; hij maakte de Friesche
Linie sterker, toen de Prins Hollandsche regimenten uit het Noor1

2

*) Dokkum had als voornaam steunpunt, tevens knooppunt van wegen, achter den
linkervleugel van de Friesche Linie in 1672 zeer de aandacht getrokken; de beteekenis
was in den zomer van dat jaar duidelijk aan het licht getreden, toen Munster vóór Groningen lag en Friesland en Groningen tijdelijk waren gescheiden; zie blz. 50.
*) Als in den nazomer van 1672; verg. blz. 67.
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den weer terugvorderde om ze, in verband met den opmarsch van
een nieuw Fransen leger door de Zuidelijke Nederlanden, in Holland te bezigen. E r ontstond nu een zeer merkwaardige strijd op
papier tusschen den Prins en Johan Maurits omtrent het afstaan,
c.q. behouden, van die troepen, welke strijd verschillende phasen
beleefde, beïnvloed door handelingen des vijands en eigen voornemens, en waarbij uiteraard vooral Maurits— handig gebruik makende van de gegevens, welke hij omtrent den vijand tegenover
zich verkreeg — wèl voor eigen parochie preekte.
14 Juni 1673 schreef de Prins aan Maurits, dat hij zich in verband met de insluiting van Maastricht gedwongen zag om de regimenten Aquila en Graham in allerijl terug te vorderen; patenten op Muiden vergezelden dezen last. Mocht Friesland gevaar
loopen, dan zou de Prins ze dadelijk terugzenden. Voorts had
hij Graaf de Monterey, Gouverneur van de Spaansche Nederlanden, doen vragen met hoeveel troepen deze kon deelnemen
aan een poging om Maastricht te hulp te komen; viel het antwoord gunstig uit, dan had de Prins ook de 3 gezonden cavalerieregimenten zeer noodig; Maurits moest ze derhalve gereed houden,
om ze op de eerste order naar Holland te laten terugkeeren *). Zoodra deze dit schrijven ontving, zond hij den Prins 16 Juni één
groote jammerklacht. De Nieuwe Schans, sedert kort door Rabenhaupt belegerd, was voor de Provincie Groningen van bijzonder belang: thans had men een groot aantal troepen noodig, om
den vijand, die daar na de vermeestering dier schans de handen
vrij had, den toegang langs die zijde te beletten. Zij moest dus vallen en daarom had Maurits, hoewel noode, tijdelijk ook het
regiment Aquila aan Groningen afgestaan. Hij kon het dus op
zijn vroegst over 14 dagen zenden.,. Graham hield met zijn regiment „de notabele poste" Bakkeveen [achter de Breberger- en
Swartendijksterschansen] bezet. „Monsieur, je me trouve obligé de
dire franchement la vérité a V. A. Si en cas elle retire de cette province ici le peu d'infanterie qu'ü y a a présent, elle mettra la province en grand hasard et danger, par ce que nous avons les postes
suivantes a garder". Hij somde daarna 10 schansen op, waarvan
de meeste geheeljiieuw waren opgemaakt. De uitgestrektheid der
Linie, 8 a 10 uur gaans, vormde een groot bezwaar. Nam de Prins
*) Archives, t. a. p., p. 321/2.
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de 3 regimenten cavalerie weg, dan werd een geheele strook terrein
[n.1. de dorpen tusschen Linde en Tjonger] aan plundering prijsgegeven, „ce qui causera u n grand cri dans l a province, car l a cavallerie de cette province i c y n'est pas bastante de s'y mainten i r " ) . Maurits zou n u trachten om de troepen, nog te Leeuwarden, aan te trekken, doch zij waren hem reeds eenmaal geweigerd,
daar men ze er.noodig oordeelde, „pour tenir le peuple en bride".
Zonder die reserve had Maurits geen troepen om het opgeëischte
regiment Graham te vervangen, „tellement que V . A . jugera, s'il
l u y plait, si cela est a propos qu'on tire du monde hors d'une province laquelle n'a pas encore une goute d'eau pour inunder et fortifier
par la le pay. L e peu d'eau laquelle est entré par les escluses de
Slyckenburgh, ne sert que pour faire hausser la riviere de Kuinder
vers le quartier de nostre cavalerie ) [ = Wolvega]."
Maurits waarschuwde Gedeputeerde Staten nog 16 J u n i . H i j
had den Prins i n zulke termen geschreven, dat hoop op wijziging i n diens resolutie bestond. Persisteerde de Prins echter,
dan moesten de compagnieën uit Leeuwarden (laatste reserve)
dat gedeelte der Linie (Bakkeveen en voorwaarts daarvan) weer
bezetten.
Door zijn schrijven van 16 J u n i aan den Prins verkreeg Maurits
uitstel en dit werd voorloopig afstel, toen de Prins 6 J u l i , tegehjk
met zijn gelukwensen over het succes bij Staphorst-Rouveen, aan
Maurits schreef, dat zijn plannen door den v a l van Maastricht waren gewijzigd [geen aanval tot ontzet] en hij dus vooreerst de bewuste regimenten niet zou ontbieden; zij moesten echter wèl tot
den afmarsch gereed worden gehouden. Het bij Staphorst behaalde succes deed zijn nawerking gevoelen: „Si cependant vous pouvez pourtant entreprendre quelque chose, ne le négligé point".
De Prins was het volkomen met Maurits eens, dat deze, zelfs i n dien de Prins de troepen ontbood, niettemin als bevelhebber i n
1

2

') Juist daarom had men vóór de komst der Hollandsche cavalerie alleen de kortere, sterkere Tjongerlinie bezet gehouden (blz. 112). Toch heeft de Friesche cavalerie
begin Augustus, toen de Hollandsche vertrok, de Lindestelling van haar overgenomen
(zie 168), daarbij echter gesteund door 4 regimenten infanterie.
') Archives, t. a. p., p. 323/5. De door mij gecursiveerde woorden zijn moeilijk te
verklaren, indien men bedenkt, dat op Maurits' last reeds sedert 29 (28) Mei te Blokzijl en Slijkenburg zout water was ingelaten en na 12/2 Juni aan bijna alle zeesluizen;
20 Juni schreef hij zelf, dat er reeds een goede hoeveelheid zout water was binnengelaten (blz. 122/3). Zijn bedoeling zal dus zijn geweest, dat er hoogerop in de Linie
nog geen water op het land stond.
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het Noorden moest blijven*). 12 Juli schreef de Prins hem echter,
dat de vijand zich sterk bij Utrecht begon te verzamelen, ook met
troepen van het leger des Konings, dat Maastricht had ingenomen. Daar hij naar aller meening onze posten [van de Hollandsche Waterlinie] zou aanvallen, vroeg de Prins nu om met spoed
ahe regimenten, welke hij door Van Kinschot had laten terugvragen, te doen inschepen naar Amsterdam, behalve de dragonders
van Brandt, die Maurits nog tot nader order kon houden. De
Prins voegde eraan toe, dat, indien Maurits eenig plan tegen den
vijand had, hetwelk in korten tijd kon afloopen, hij de teruggevraagde troepen iets later mocht zenden. „Mais il ne faut pas que le
temps soit long, puisque j'en ay bien besoin" ). Maurits ontving
dien brief 13 Juli 's avonds zeer laat. Bhjkbaar had hij geen „plan
tegen den vijand" gereed, want hij schreef den volgenden morgen
zoowel aan den Prins als aan den „Conducteur, gestelt tot de directie der schepen aan de Lemmer", Joachim Scholten ), dat alle
aangewezen troepen, naarmate tij 15 Juli zouden aankomen, zoo
snel mogelijk moesten inschepen, zee kiezen en naar Amsterdam
worden vervoerd. Mochten de voor het transport gereed liggende
148 vaartuigen niet toereiken, dan moest Scholten er onmiddellijk
nog andere aannemen ). De teruggevraagde regimenten, welke bij
aankomst te Amsterdam nadere bestemmingen van den Prins zouden ontvangen, waren de drie Hollandsche cavalerie-regimenten,
elk a 6 compagnieën, benevens de 2 compagnieën Wittgenstein,
2

3

4

*) Archives, t. a. p., p. 329. Maurits' argumenten moeten vermeld staan in een
brief van 4 Juli t. V . , welke niet is aangetroffen. Men kan uit 's Prinsen antwoord
afleiden, dat Maurits de leiding wenschte te behouden bij het verder in staat van
verdediging brengen van Friesland. Iets analoogs had hij in Maart t.v. eveneens gewenscht te Muiden (blz. 77). Ook zal Maurits hebben geoordeeld, dat zijn aanwezigheid in het Noorden te noodzakelijker werd, naarmate de bezetting daar in sterkte
afnam.
*) Archives, t. a. p., p. 329/30.
*) Hij teekende zich ook: Jochem Schoudt.
') Achteraf bleek, dat er zelfs te veel waren. Toenmalige regimenten infanterie
waren koogstens bataljons van thans. In vredestijd waren de troepensterkten steeds
gedaald: na den vrede van Aken de c o m p a g n i e ë n zelfs tot 50 a 70 hoofden (infanterie)
of tot 45 a 55 paarden. Kort vóór den oorlog van 1672 waren die getallen in theorie op
100 en 80 gebracht,doch 10% in het mindere werd oogluikend toegestaan en ook waren de troepen al eenige maanden te velde. Een regiment infanterie telde normaal
9 4 11, een regiment cavalerie als regel 6 compn. Begin Sept. telde een Hollandsch regiment infanterie geen 500 man, een Friesch regiment geen 400 man meer (zie blz. 208).
Het vervoer geschiedde als regel met schepen van 20 tot 40 ton (last), meest uit A m sterdam, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn enz.. Kwamen schepen te kort, dan werden er
aangenomen of geprest uit Friesland (Stavoren, Sloten enz.).
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alsmede de infanterie-regimenten Graham en Holsteyn, onderscheidenlijk van 12 en 8 c o m p a g n i e ë n ) .
D i t troepentransport werd haastig geregeld, want 15 J u l i
moest Maurits den Prins berichten, dat hij op voorstel van alle betrokken regimentscommandanten nog 14 J u l i nader Kuinre had
aangewezen als inschepingsplaats voor de cavalerie, zulks i n verband met de door den regen zóó bedorven wegen; het herstellen
daarvan zou 2 a 3 dagen vertraging geven.
Daar Maurits thans meende, weldra aan troepen zeer verzwakt
te zullen worden, trof hij verschillende maatregelen:
1°. schreef hij aan Gedeputeerden van Groningen, om hem zooveel cavalerie te zenden als zij maar eenigszins konden missen;
uiteraard had Rabenhaupt zijn infanterie noodig, daar hij de
Nieuwe Schans belegerd hield;
2°. schreef hij aan Gedeputeerden van Friesland:
a. 14 J u l i — onder mededeeling, dat alleen de dragonders v a n
Brandt, alsmede de 2 regimenten te voet, welke Rabenhaupt vóór
de Nieuwe Schans bij zich had, voorloopig i n het Noorden zouden
blijven *) — , dat hij, Maurits, het niet niet geraden achtte, o m „dese onse posten" te veriaten *) en of Gedeputeerden derhalve zooveel troepen uit Leeuwarden wilden zenden als men daar maar
eenigszins kon missen. Veel was dat niet, want den 1 5 antwoordden zij, dat alleen de compagnie te paard van ritmeester
Helmis en die te voet van kapitein Lauwerman, maar dan ook
spoedig, konden worden gezonden ) ;
b. 15 J u l i , hoe thans de veiligheid der Provincie vereischte, dat
van de manschappen, volgens resolutie van Gedeputeerde Staten
van 10 A p r i l 1673 op het geweer gesteld (verg. blz. 73/4), J of
zooveel als Gedeputeerden zouden goedvinden, opkwam om vervolgens ter beschikking van Maurits te worden gesteld. Opkomst
1

en

4

*) Hieruit volgt, dat het geheele troepentransport ten hoogste zou hebben bedragen
VM
(1600 cav. + 2000 inf.) = 3240 man met 1500 paarden; de bagage was destijds
echter zeer omvangrijk. Toen het transport 5/6 Aug. tot uitvoering kwam, vielen beide
infanterie-regimenten nog af, zoodat de te vervoeren sterkte werd teruggebracht tot
ongeveer 1500 man met 1500 paarden.
*) Hieruit volgt, dat de Hollandsche infanterieregimenten Bampfield en Aquila
thans beide voor die schans lagen.
) Maurits wilde hiermede te kennen geven, dat hij zijn vooruitgeschoven Unie achter de Linde niet wilde prijsgeven, om in de kortere achter de Tjonger terug te gaan.
Conform 14 Juli aan den Prins: „afin de maintenir et de ne point quitter nos postes"
[avancées].
*) De allerlaatste reserve was dit nog niet; verg. 173, 183,-186/7, 188metnoot
1 en 191.
x

3
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van het z.g. „uitschot" zou strekken: „omhaaroeffeninge van 't
geweer te leeren ende de obediëntie van de rnilitie" [legerdiscipline]; om de officieren elkaar te leeren verstaan; ten slotte ook, „opdat de eerste disordres, door onkennisse rijsende, voorkomen souden worden, hetwelk beeter nu dan op eenen vyantlycken aenval
geschieden moste". De leuze ook van Johan Maurits was derhalve : „voorkomen is beter dan genezen". De op te roepen [=te
vormen] compagnieën [a 60 man] konden worden omgewisseld
[afgelost], b.v. om de 14 dagen. Maurits zou er voorzorgen, dat dit
uitschot niet in kleine schansjes of op de passen werd gebezigd,
doch gelegerd in „goede verzekerde binnenposten" [van de reduitlinie], zooals Heerenveen, „Bansterschans" [de Terbansterschans]
en „Gordijck", derhalve veilig mto^eliiue, terwijl het overblijvende krijgsvolk de „buitenposten", het naast aan den vijand gelegen, bezet zou houden ). Gedeputeerden geliefden dan zorg te
dragen voor kruit, lood en vivres. Inderdaad heeft de Friesche
Stadhouder 11/21 Juli 1673 een Plakkaat uitgevaardigd, dat volkomen tegemoet kwam aan Maurits' wenschen ter zake, zelfs
diens argumentatie en mededeelingen overnam. Het op te roepen
J der opgeschreven manschappen zou worden ingekwartierd „op
de gevoeglijckste en gemaklijckste posten als het Feen, Gorredijck
ende andere, ten eynde de militie van daar beter tegen den vyandt
mach ageren" *).
Van dit „opontbod" is niet veel en zeker niet snel wat gekomen, vermoedelijk mede, omdat het heilige moeten ontbrak,
want er kwam andermaal uitstel in het vertrek van de Hollandsche regimenten- Toen Gedeputeerde Staten 17/27 Juli Maurits
ontraadden om, ten einde wat ten behoeve van Coevorden te ondernemen, de Provincie van voetvolk te ontblooten (blz. 157/8),
voerden zij als een der voornaamste argumenten aan: „want
schoon wy tot opontbod der ingesetenen ordres uitgesonden hebben, vreesen wy hetselve langsaemer sal aengaen als wel behoord
ende wy begeert hebben"! Zooals hierna zal bhjken, hadden Gedeputeerden hiermede de in Friesland bestaande mentaliteit op
hare juiste waarde geschat. 26 Augustus, toen Munster's groote
aanval feitelijk reeds was mislukt, was er nog geen man van het
opbod te Heerenveen aangekomen (verg. blz. 180/1 en 188).
1

') Nagenoeg conform Maurits' schrijven van 14/24 Juli (bic 157).
*) Charterboek van Vriesland, V , blz. 988|
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c. 16 Juli, dat de kapitein van de timmerlieden er slechts 15
aan het werk had; nu alle palissaden voor de posten begonnen aan
te komen (!), was er zeer veel werk aan scherpen en plaatsen.
Daarom vroeg hij er nog 10 in dienst té mogen nemen voor een
paar maanden, want er moesten ook nog vele uitgangen, bruggen
en poorten worden gemaakt. Midden in den zomer waren de
posten der Linie derhalve nog lang niet gereed 1
Het wegnemen uit Friesland van 5 regimenten van het Hollandsche secours kwam ook minder gelegen, daar een plan in voorbereiding was, om Coevorden door een uitval bij te staan. Munster
had andermaal zijn oog op die vesting laten vallen en poogde nu
haar door een zwaren dam, ter hoogte van Gramsbergen dwars
door de Vecht opgeworpen, te doen verdrinken; door zulk een
dam werd n.1. ook de Kleine of Coevordensche Vecht opgestuwd.
Men had den Bisschop wijs gemaakt, dat hij het water tot den bovenkant van de wallen der vesting kon doen stijgen. 10 Juni had
Maurits den Prins voor het eerst bericht over die opstuwing onder
mededeeling, dat de Bisschop van Munster met grooten spoed aan
dien dijk het werken door 4000 boeren, die hij tot uit Munsterland
en en Bentheim had laten komen, doch nagenoeg niet betaalde ).
De commandant van Coevorden en allen, die de omgeving kenden, spotten eerst met Munster's poging, doch toen het water reeds
begin Juli door hevigen regenval met aanhoudenden W. wind „ongemeen hoog" werd en tot de fausse braye wies *), begon men er
anders over te denken. Gedeputeerden van Stad en Lande vroegen dan ook 30 Juni/10 Juli aan Maurits, om zoodanige voorzieningen te willen doen, als hij „sal oordeelen de hoge noot te vereischen tot behoudenisse van dese so importante plaetse".
Hierop riep Maurits 1/11 Juli een krijgsraad bijeen van De
Montpouillan met de commandanten van de 4 HoUandsche en de 3
Friesche regimenten te paard, Aylva met de kolonels van alle regimenten te voet (onder wie kolonel Gerrit van Amama), alsmede
eenige „guides", volkomen bekend met de omgeving en de aangelegenheden van Coevorden. Doel was om te beramen, wat men
1

') Depping, S. 178. Hetgeen thans volgt nopens Coevorden is voor een belangrijk
deel ontleend aan „Stukken betreffende de herovering van Coevorden van 6 Juli 1672
tot 4 Aug. 1673", K. H . A., no. 2630—6. Alleen reeds de vermelding van deze data
toont, dat de inhoud meer bevat dan de titel aangeeft.
*) Van Eybergen 28 Juni/8 Juli aan Gedeputeerden van Stad en Ommelanden.
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kon doen om den dijk te breken en of de krachten toelieten „d'y
aller par vive force et hazarder un combat". Er was een verzoek
ingekomen van Van Eybergen, om een diversie in Salland te doen,
of wel een poging om den dijk door zwemmers of duikers te doen
doorsteken. Maurits had bericht, dat 's vijands dijk begon bij
Holthone en vandaar hep over De Meene, Gramsbergen, Holtheme
naar Heesten, waar hij blijkbaar weer bij hoog terrein aansloot
(7 K.M.) ). In den krijgsraad achtte men de zaak niet pressant;
zooals Maurits nog denzelfden dag Gedeputeerden van Groningen antwoordde, zou overleg met Rabenhaupt volgen, wanneer
men nadere gegevens uit Coevorden zou hebben ontvangen. E r
was n.1. besloten kolonel van Amama daarheen te zenden, om
met van Eybergen te beramen en inlichtingen in te winnen. Maurits dacht niet, dat het water rondom Coevorden snel zou wassen;
deed het zulks, dan kon men zich nog altijd behelpen, zooals hierna wordt vermeld. „Ende hoe hoger het waeter aen Coevorden
wast, hoe meerder last dien dyck, van den vyant gemaeckt, oock
te dragen heeft en hchtelijck van selfs doorbreecken konde *), een
levendigh-exempel aen WolffenbütteV daermeden men meende
deselve vesting tot het overgaen te dwingen". Ook daar was de
dijk doorgebroken; het water, reeds vrij hoog in de huizen gekomen, deed toen de stad Brunswijk verdrinken.
Uit de uitvoerige instructie van 3/13 Juli 1673, welke Van
Amama meekreeg, bhjkt, dat er voornl. 2 plannen waren: óf troepen in Coevorden brengen en dan den dijk van binnen uit aanvallen óf een aanval van buiten daarop. De dijk of dam, 6 a 7 roeden
1

*) E r staat, dat de dijk begon bij Holthoole (soms Holthoen), dat niet op de kaart
is gevonden en wel zeker Holthone moet zijn, dat elders wordt vermeld en gelegen
is op een esch, waarbij het eindpunt van den dijk aansloot. Ook het andere eindpunt Heesten bezuiden de Vecht werd op de kaart 1/25.000 niet aangetroffen,
w è l Heesterkant op Duitsch gebied. Het beloop van het meest Noordelijk gedeelte
van den dijk, dat op handige wijze enkele kleine esschen of verhevenheden in het terrein verbond, zooals b.v. de Venema's Berg, is op de kaart te reconstrueeren. Enkele
verhevenheden in de vlakke weilanden vormen vermoedelijk overblijfselen van den
dijk, terwijl de aldaar gelegen „Bisschopskolk" hoogstwaarschijnlijk een kolk is, ontstaan door uitgraven van grond voor den dijk [niet bij de doorbraak op 1/2 Oct. 1673.
welke in de Vecht plaats vond].
•) 1/2 Oct. 1673 precies aldus uitgekomen. 29 Juli sprak Maurits den Prins andermaal het vertrouwen uit, dat de dijk, uit verschen grond bestaande, bij O.wind allicht
zou bezwijken en dat dan vele vijanden zouden verdrinken. De Fransche Generaal
Chamilly voorspelde Louvois 19 Sept. 1673 denzelfden afloop en de Fransche Minister
van Oorlog schreef eerstgenoemden 18 Sept. 1673, om Munster aan te raden af te zien
van zijn onderneming (Depping, S. 189/91). Echter was de einduitslag toen gemakkelijker te voorzien dan in Juli t.v.
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op de kruin breed, moest eenige uren gaans lang zijn en kon dus niet
overal met forten zijn voorzien ). Het plan was, om daarin eenige
diepe insijdingen te maken, dicht bij elkaar, zoodat een flink stuk
zou bezwijken. 17 Punten der instructie handelden over het „kwijtraken van het water". Punt 18 behandelde het geval, dat het
doorsnijden van den dijk niet mocht gelukken; in verband tot dit
laatste moest de vraag worden besproken, of „de stouwing" van
het water den vijand wel voordeel bracht ? Bemoedigend stelde de
instructie voorop: „vermits altoos van kenders is geoordeelt geworden, dat het leggen van den dam meer voordeel dan schade
aan Coevorden soude brengen, also door het waeter versterckt
wordt"*). Betreffende dit geval werden daarna nog weer 11
vraagpunten gesteld. Mocht het water door kwel binnen Coevorden geraken, „so sall men hetselve evenwel niet achten en, sommerdagh zijnde, kan hetselve niet incommodeeren". Kwam het
water in de huizen, dan moest al wat men droog wilde houden,
naar de zolders. Soldaten, paarden en beesten op den wal te logeeren en daar doen „hütteeren" I
6/16 Juli bracht Van Amama, die door Maurits' neef Willem
Maurits (blz. 81) vergezeld was, verslag uit te Heeren veen. Volgens Van Eybergen zou deze 14 dagen te voren veel hebben gehad aan 800 a 1000 man om den dijk te forceeren; thans kon men
door het hooge water vanuit de vesting noch te land noch te
water iets ondernemen; bovendien lagen reeds 2. a 3000 man des
vijands bij Gramsbergen en werd hij nog dagelijks versterkt. Op
den dam stonden de schildwachten slechts 25 roeden uit elkaar.
De vijand had de rivier afgepaald op musketschot afstand vóór
den dijk; daarvóór werd nog weer wacht gedaan in schuiten*). Het
doorsteken van den dijk moest derhalve plaats vinden van buiten
uit, niet bij Holthoen, zooals was voorgesteld, doch in de Vecht
zelve ). Kreeg Van Eybergen tijdig bericht, dan zou hij terzelfder
tijd vanuit de vesting het zijne verrichten, o.a. door alarm te maken
1

4

1

) Chamilly, die den dam in oogenschouw heeft genomen, schreef 14 Juli 1673 aan
Louvois, dat de dijk 6 groote schansen telde. Zie Depping, S. 179.
*) Dit was ook de meening van de hoogste Fransche legerautoriteiten, die met Munster hadden te maken.
*) Een bedenking van Chamilly was, dat dit paalwerk, waarin weer 5 redouten
waren, buiten het vuurbereik van den dam lag; zie Depping, S. 179.
*) De uitgestippelde weg voor den aanval leidde in 20 uur van Heerenveen tot den
dijk over Dwingelo, Hooge veen, Zuidwolde, Lutten en Collendoorn ( „ s a n d w e g ; hier
en daer eenige slimme plaetsen").
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met geschut op ponten over de Vecht. Zwemmers voor het bewuste plan waren te Coevorden niet te krijgen. Wat het in punt 18
behandelde geval betrof, had de commandant als rijn meening
doen kennen, dat het verhoogde water noch dienst aan den vijand
noch ondienst aan Coevorden kon bewijzen, tenware het water
door onafgebroken regen dermate steeg, dat de contrescarp kwam
door te breken. Om dit te voorkomen, het Van Eybergen dien geregeld verhoogen en verzwaren; hij wenschte ook eenige waterhandmolens „ofte vande nieue geprachticeerde pompen", reeds
aan Gedeputeerden van Groningen aangevraagd. Mocht het water
onverhoopt de poorten en aldus de huizen binnenstroomen, dan zou
Van Eybergen op de door Maurits aangegeven wijze doen handelen, 's Vijands troepen te Gramsbergen werden zeer afgemat door
het voortdurend wacht doen en werken. Zij kregen geen soldij en
weinig brood; „dat onder deese trouppen veell roggesoldaeten
waeren" ); de vijand had derhalve meer zorg van aangevallen te
worden dan aan te vallen. Van Anama voegde voor zijn persoon
hieraan nog toe, dat het water geen ontsteltenis te Coevorden veroorzaakte, aangezien de wegen naar Drenthe vrij konden worden
gebruikt en men dus van alles kon worden voorzien. Naar de zijde
van het Graafschap „Bentum" [= Bentheim] kon door het hooge
water niemand uit noch in.
8/18 Juli meldde Van Eybergen echter aan Gedeputeerden van
Groningen, dat de vijand300a 400 man tusschen Coevorden en Dalen had gelegerd, midden in de moerassen. Die commandant twijfelde niet, of men zou van buiten goede zorg voor de vesting dragen door te beletten, dat de vijand zich blijvend tusschen haar en
Groningen vastzette, aldus de eenige nog open zijnde verbinding
verbrekende. 20 Juli ontvingen Gedeputeerden van Groningen
een patrouillebericht, dat overste Nagel 8/18 t. v. met ongeveer
700 man te paard en 150 te voet van Hardenberg naar Dalen was
gemarcheerd, „hebbende soowel ruiters [die hun paarden bij de
hand moesten leiden] als soldaten tot aen het middel door 't water ende moerassen moeten wadden". Zoodra die Gedeputeerden
het bericht hadden ontvangen, schreven zij onmiddellijk aan Rabenhaupt en meldden 11/21 Juli aan Maurits, hoe zij op de mededeeling, dat Rabenhaupt luitenant-kolonel Gockinga „met een rex

») Wijst dit op de slechte voeding of wilde men te kennen geven, dat er vele boeren
onder schuilden, die graafwerk aan den dijk verrichtten? Nergens heb ik hieromtrent
nadere inlichting ontvangen of gevonden.
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delijk gedeelte infanterie" uit het leger had doen marcheeren [richting Dalen ?], het ten hoogste noodig hadden geacht, om hun 7 compagnieën paarden met 2 compagnieën dragonders [van Brandt],
„die alhier voor de poort stonden, met oock 40man, die uit Delfzijl
alhier zijn aengeeomen, waarbij noch 40 man hier suUen gevoegt
worden, in alle spoet derwaerts te laten marcheeren" [naar Dalen
of naar Gockinga?]
Gedeputeerden vertrouwden, dat de vijand zich te Dalen nog niet zóó zou hebben versterkt, of hij kon
nog wel worden verdreven. Zij verzochten Maurits nu zeer vriendelijk, dat ook hij een goed deel van zijn onderhebbende troepen
derwaarts wilde zenden [waarachter later ingelascht: „offe so verre
als deselve sullen sonder periculconnen comen" !]rOm zich dan met
de Groningsche troepen te vereenigen, „opdat de vestingh Coevordén by mancquement van sulcx niet van beyde Provinciën moge
affgesneden ende geblocqueerd gehouden worden". Rabenhaupt
schreef echter 11/21 Juli aan Maurits, dat hij van dezen nog niets
vernomen en derhalve den marsch van de colonne Gockinga
weer afgelast had; zij kon onder de gegeven omstandigheden toch
niets uitrichten! Wel had hij een pas, „die Groube", over welken
de Bisschopehjken in 1665 in het Oldambt waren doorgebroken,
met 2 compagnieën te voet en 2 stukken geschut doen bezetten!
In verband met een en ander was ook de marsch van de ruiterij
uit Grollingen voorloopig afgelast. Mocht Maurits de regimenten
uit Holland nog kunnen behouden, waaraan Rabenhaupt twijfelde, „und dero vorgehabten desseine nach aus Schwartz ein Orange
machen" [Maurits' aanslag op Zwartsluis?], dan zou de vijand
zich tegenover hem moeten concentreeren, den klap bij Staphorst
indachtig en dan zou zijn plan met Dalerveen vanzelf moeten
worden opgegeven.
Maurits, die juist een fhhken tegenslag bij Zwartsluis had ondervonden, deed niets dan dat hij 14/24 Juli aan Gedeputeerden
van Friesland schreef, hoe Coevorden meer en meer van alle zijden
door het wassende water en den vijand, nu ook te Dalen, werd benauwd, zoodat die belangrijke plaats in korten tijd voor den Staat
zou „pericliteren", indien de Staten haar niet van alles voorzagen!
Hij had nu met Aylva en Rabenhaupt een plan gemaakt om hun
machten te „conjungeren", om daarna ten bate van Coevorden op
v

*) Hoe kon men met zulk een bijeengeraapten troep wat uitrichten?

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672 EN 1673

157

1

te rukken ), en wachtte alleen nog nader advies en goedvinden
van Rabenhaupt, die daartoe aan de Friesche Palen was bescheiden ! Daar men i n geval van oprukken de posten i n de Friesche
Linie niet kon ontblooten — het hart der Provincie moest tegen
strooperijen en brandschattingen des vijands beschermd blijven,
terwijl ook de uitrukkende macht een veilige basis en opname i n
die Linie moest vinden — , herhaalde Maurits i n dezen brief dringend zijn voorstel van 15 J u l i [al wasdaarop 11/21 d.a.v. doorden
Frieschen Stadhouder order gesteld; verg. blz. 151], o m zonder
eenig tijdverauim „3000 man goede borgerij en manschap" te
doen opkomen en naar Heerenveen te zenden; hij verzekerde andermaal, dat zij zeer veilig i n tweede linie zouden worden gelegerd!
Behalve rechtstreeksch overleg tusschen Maurits en Rabenhaupt
nopens de a.s. onderneming ten bate van Coevorden, vond er ook
overleg plaats omtrent hare voorbereiding tusschen de wederajdsche Staten. Daartoe waren op voorstel van Maurits de heeren
Hemmema en Winter uit Leeuwarden naar Groningen gecommitteerd. Toen van deze bericht was ingekomen, schreven Gedeputeerden 17/27 J u l i aan Maurits, dat aan den ammunitiemeester *)
last was verstrekt om een groote hoeveelheid hard brood te doen
bakken, 3000 U kaas en 3 last rogge te koopen, een en ander i n te
schepen en te Heerenveen als een mobielen verplegingsvoorraad
ter beschikking van Maurits te stellen, om „ n a a r voorval van zak e n " op den marsch gebruikt dan wel binnen Coevorden gebracht te worden. Gedeputeerden waren verlangend het resultaat van de afspraak met Rabenhaupt te vernemen; zij verzochten ook, dat de Provincie bij voortgaanden marsch tot ontzet van
Coevorden niet van voetvolk mocht worden ontbloot; Stad en
Lande kon dat beter missen en Friesland zijn ruiterij, „ o p d a t ,
•) In K. H . A., no. 2630—IV ligt een ongedateerde Memorie, „om de troepes van
den heer Rabenhaupt met dese troepen te conjungeeren". De Groningsche troepen
zouden over de Swartendijkster Schans en Bakkeveen op Oosterwolde marcheeren.
Daar konden ook de Friesche troepen gemakkelijk komen; die plaats kon dus voor
„rendevous" worden gekozen, „vanwaer men oock gemackelyck op Diverden (= Diever) met een leeger sal moghen gaen, alsoo meest een harde santwegh is en die minste
ombrage aen den vyant sal gegeven worden". Hoewel dit project tusschen stukken
van Nov. 1673 ligt, toen er o. m. door den toestand der wegen aan een dergelijk „conjungeeren" voor een offensief niet meer viel te denken, vermoed ik, dat het 't bewuste
plan voor een gemeenschappelijk offensief in begin Aug. is.
) Een ammunitiemeester zorgde hoofdzakelijk voor gewone verplegingsartikelen;
de benaming (am)munitiebrood voor soldatenbrood, ook in ons leger lang in zwang
gebleven, dankt daaraan haar ontstaan. Al, wat de artillerie voor haar geschut noodig
had, heette „ammunitie van oorlog".
!
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daar de vijand zoo sterk i n desselfs naburige conquesten is liggende [de naburige vestingen], hij bij het eloigneeren van U Furst.
Doorl. en de meeste militie onderwijl niet een inval herwaerts
konde doen". Volgt dan de mededeeling, dat Maurits zich van het
opgeroepen uitschot niet te veel moest voorstellen (blz. 151).
Maurits schonk thans ook eenige aandacht aan een tweede, mede 11 J u l i 1673 door hem den Prins aan de hand gedaan denkbeeld van V a n Eybergen, n.1. o m te Coevorden een groot aantal
zwemmers te vereenigen, die voor een belooning den dijk zouden
willen verbreken. De Prins moest dan trachten hen i n Holland te
recruteeren! Onmiddellijk antwoordde deze hierop, dat men op
een of andere wijze den dijk moest zien te vermeesteren, doch hij
voegde er laconiek aan toe: „ P o u r des nageurs, i l n ' y en a pas plus
i c y qu'en F r i s e "
m.a.w. zoek ze maar zelf! Uiteraard is van dit
fantastisch plan niets gekomen.
Merkwaardig is het, hoezeer de Fransche kolonel Mornas, doch
vooral Generaal Chamilly dadehjk de zwakke zijden en bezwaren
van des Bisschops grootsch opgezette poging hebben gepeild. N a
een verkenning ter plaatse schreef Chamilly 14 J u l i 1673 een brief
met kritiek nopens 3 punten aan Louvois: a. De groote lengte van
den dijk. Aanvankelijk bedroeg deze een Duitsche mijl, doch toen
bleek, dat het water om een vleugel daarvan door moerassen afliep, moest hij met \ mijl worden verlengd; zóó werd hij 2 urngaans l a n g ) ! Daardoor was hij niet te beschermen met de zwakke
macht, waarover de Bisschop beschikte, en tevens zouden de vereischte arbeiders ontbreken, daar hij zeer karig was met betalen.
b. H e t feit, dat Dalen niet bezet, Coevorden daardoor niet volkomen ingesloten was. Het schijnt op grond van Fransche adviezen
te zijn geweest, dat Munster daartoe i n J u l i tijdelijk is overgegaan, c. Zoolang het water niet zeer hoog kwam, beschermde het
Coevorden dermate, dat het van geen enkele zijde meer was aan te
vallen! Ook Maurits had daarop gewezen (blz. 154). Spottend
voegde Chamilly er aan toe, overtuigd te zijn, dat de Hollanders den Bisschop geld hadden gegeven om dat te doen, wat
hij toen ondernam!! Zijn slotsom luidde zeer afbrekend: „Tout ce
q u ' ü [Munster] fait, est l a chose du monde la plus inutile". Het
denkbeeld, dat het water zóó hoog zou stijgen, dat de verdediger
2

') Archives, t. a. p., p. 330/1.
*) De Verklaring van de op. bis. 224, noot 2 te noemen prent van R. de Hooghe
geeft zelfs een lengte van meer dan 2 /i uur gaans aan.
l
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werd gedwongen om Coevorden te verlaten, achtte hij eenvoudig
belachelijk. In het feit, dat Maurits niets ten bate van die vesting
ondernam, zag Chamilly een duidelijk bewijs, dat zij geen gevaai
hep. Daar de insluiting van de Nieuwe Schans Munster's strijd- en
zelfs zijn arbeidskrachten zeer verzwakte, voor ons derhalve een
zeer gunstige diversie was, kon Maurits — 4000 man voetvolk in
Friesland latende om de Franschen te beletten inmiddels in die
Provincie te vallen — met het overige van zijn macht in 3 dagen
den dam bij Gramsbergen bereiken, dien verbreken en in even
zooveel tijd weer veilig binnen komen. Hij kon daartoe over Koekange marcheeren naar Ommen en vandaar langs de Vecht tot
Gramsbergen. Munster beschikte door onze diversie bij de Nieuwe
Schans slechts over 2000 man om den dijk te beschermen *).
Op blz. 149/50 bleek, dat Maurits 14 Juli onmiddellijk uitvoering
wilde geven aan de ontvangen order om 5 regimenten van het Hollandsche secours terug te zenden. Doch „1'appétit vient en mangeant" en toen hij 15 Juli den Prins meldde, dat de voor dien dag
beraamde terugzending 2 a 3 dagen vertraging zou ondergaan,
voegde hij er reeds aan toe: „en quel temps j'espère d'entreprendre encore quelque chose sur 1'ennemy s'il plait a Dieu, et j'espère
de faire cela en bref, selon la permission de V. A., s'il est possible.
Si par malheur cela ne réussit pas, j'envoyeray les troupes tout
aussi tost comme V. A. 1'a commandé". Maurits zal met Gijsbreght
van Aemstel hebben gedacht: „een krijghsman wint genoegh, al
wint hy niet dan tijd" ). Welk plan hij nu op het oog had, wordt
niet vermeld, doch daar tijdens den 20 Juli uitgevoerden aanslag
op Zwartsluis ook alle cavalerie werd ingezet, is het wel zeker, dat
Maurits deze onderneming bedoelde. Een aanslag tegen den dijk
bij Coevorden zou heen en terug zeker meer dan 2 a 3 dagen
nemen; bovendien waren de voorbereidingen daartoe nog lang
niet afgeloopen.
2

Zoodra de Prins had vernomen, dat de door hem goedgekeurde
onderneming op Zwartsluis was mislukt, schreef hij 24 Juli, inmiddels uit Den Haag naar het kamp bij Raamsdonk (ZuiderWaterhhie) gegaan en hoewel hij toen zeker de door Maurits 18
Juli ingediende conclusiên van kolonel Amama's ampel rapport
*) Depping, S. 177/84. In K. H. A., no. 2630—1IVliggen opgaven, vermeldende, dat
Munster aan den dijk slechts 1350 man had, meest slecht volk.
*) Vondel, Gysbrecht van Aemstel, r. 1600.
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omtrent Coevorden in handen moet hebben gehad: „Je suis trèsmarri [= teleurgesteld] que vostre dessin n'a pas bieri réussi sur
leSwarte-Sluys". Onmiddellijk daarop volgde de hernieuwde last
om de gevraagde troepen, vooral de cavalerie, met spoed te zenden. Bleek het gerucht zekerheid, dat de vijand, door Dalen te bezetten, Groningen en Coevorden wilde scheiden, dan mocht Maurits een der opgevorderde infanterie-regimenten behouden om dat
plan te verijdelen ).
Nog vóór Maurits dezen brief had ontvangen, schreef hij den
Prins 25 Juli, dat Coevorden slecht was voorzien; de vijand hield
de vesting door zijn laatste maatregelen ingesloten; zij moest dus
spoedig worden geholpen, dit te eer, daar Friesland en Groningen
niets gaven en niets deden, niettegenstaande Maurits hun had gebeden om te voorzien in alle behoeften, door Van Eybergen opgegeven ). Het was onmogehjk om de vesting intijds te helpen „sans
ün corps assez considérable et bastant, parceque les ennemys se
sont grandement fortifiés, tant avec des troupes Francoises que
Bavières et Hanovres. C'est pour cela que je supplie V. A. encore
une fois trés humblement de nous laisser les trois régiments de cavallerie et le régiment du Duc de Holstein; pour celuy du colonel
Grim, il faut du temps pour luy faire avoir des armes" *). Daar de
Nieuwe Schans was genomen, kon men nu tezamen met alle troepen uit Groningen een flink korps vormen om Coevorden op de
een of andere wijze te helpen; voor overleg was Rabenhaupt naar
Heerenveen ontboden. Maurits wachtte dus nog 's Prinsen beslissing nopens eventueelen terugkeer van het Hollandsche secours.
Diens last van den 24 wèl ontvangen hebbende, klaagde Maurits den Prins 28 Juli, dat die verzwakking in het N . plaats vond
„la oü nous avons 1'ennemi sur nos bras plus fort que jamais". Hij
verklaarde ronduit: „en cas que V. A. nous retire les susdits régiments, je ne me trouve en aucune facon bastant de défendre ces
deux provinces a une si grande étendu du pay". In verband met
den grooten onderlingen afstand tusschen de posten was een talrijke, mobiele reserve van „troupes bastantes" noodzakelijk. Na1

,

en

') Archives, t. a. p., p. 331.
*) Voorin K . H . A. 2630—l IV nog een „Lijste van t'geene tot Coevorden gerequireert wordt", door Maurits 20 Aug. aan Gedeputeerden van Friesland gezonden om er
spoedig op te beslissen!!
*) Dit regiment bestond ten deele nog uit piekeniers en had bovendien 20 Juli bij de
onderneming tegen Zwartsluis zeer geleden (144).
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tuurlijk bestond er zonder deze laatste niet de minste gelegenheid
om iets te ondernemen ten bate van het toen zoo benarde Coevorden; dat nog slechts voor 5 weken levensmiddelen bezat. Ging het
Hollandsche secours weg, dan moest die vesting verloren gaan en
zou Friesland groot gevaar loopen voor een inval. Maurits verwachtte Rabenhaupt en Aylva elk oogenblik om te beramen hoe
men Coevorden dadehjk kon helpen. Mocht de Prins de troepen
nu toch orjeischen.danzouMauritsdieiisordersblmd
gen. Om klem bij te zetten aan zijn betoog, gaf hij in een verzamelrapport een overzicht van hetgeen hem uit goede bronnen bekend
was nopens den vijand, voornl. tegen Friesland. Uiteraard zullen
enkele gegevens wel overdreven zijn geweest en zal Maurits, in
zijn krachtig streven om het Hollandsche secours te behouden
voor het Noorden, wel niets tegenover den Prins heben verzwegen,
wat kon strekken om den indruk van een beraamden krachtigen
aanval op Friesland te versterken, maar toch krijgt men, den inhoud van dat rapport Vergelijkende met hetgeen Munster in de 2
helft van Augustus 1673 werkelijk tegen Friesland heeft ondernomen, den indruk, dat Johan Maurits z e e r vroegtijdig en in
het algemeen juist was ingelicht nopens het naderend onweer, dat
zich boven Friesland samentrok. Het merkwaardigste is wel, dat
bij reeds 10 Juni aan den Prins had geschreven: „Le bruit est parmieux [de Munsterschen] que M. de Turenne détachera quelques
troupes de son armee pour venir vers la Frise", natuurlijk om dan
in samenwerking met het gros der Munsterschen iets tegen dat
gewest te ondernemenOm betrouwbare gegevens te verkrijgen,
had Maurits zijn „trompet" 3/13 Juli uit Friesland via Zwolle en
de Veluwe onder een voorwendsel naar Utrecht gezonden om te
spionneeren, hetgeen bhjkbaar uitstekend was gelukt! Ook dit
toont weer, dat men in die oude tijden niet moet denken aan hermetisch gesloten in- en afslmtingsliniën, welke elk verkeer naar
buiten beletten. Bij de zeer uitgestrekte stellingen ), het gering
aantal troepen, de gebrekkige vuurwapenen en het feit, dat wij in
eigen land opereerden, was dat vrijwel ondenkbaar. Ook de samenstelling der toenmalige huurlegers, waarbij herhaaldelijk soldaten,
e

s

•) Hier werd gezinspeeld op versterking van Munster met Fransche troepen van
Turenne van den Rijn; die versterking heeft in Augustus plaats gevonden met Fransche troepen van Condé, die zich op ons grondgebied bevonden.
) De lijn van de maximum-uitbreiding van de Franschen en hun verbondenen
meette van Nieuwe Schans tot Sluis alleen reeds te land ongeveer 485 K.M.1
Van Dam Van Isselt
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soms zelfs hoogere aanvoerders (blz. 188) overliepen, werkte het
verkrijgen van gegevens omtrent den vijand in de hand ). De algemeene indruk was, dat Mornas, Generaal der Infanterie ter
standplaats Zwartsluis, bezig was, een groot aantal troepen tegen
Friesland bijeen te trekken, waaronder een belangrijke versterking met Franschen. Op de Veluwe marcheerden troepen van de
zijde van Amersfoort c a . naar Harderwijk, Elburg, Kampen en
Zwolle, totaal 83 compagnieën te voet, alle Franschen, Zwitsers
en Duitschers, met veel bagage. Mornas deed zeer informeeren, of
onze regimenten, voor Holland bestemd, zouden vertrekken of
reeds uit Friesland waren vertrokken; blijkbaar wilde men met den
stoot tegen dat gewest zoo mogelijk wachten, totdat dat laatste
had plaats gevonden (blz. 173 en 177). De „trompet" had zelf gezien, dat tusschen Hasselt en Berckebrugh *) over de 4000 man te
paard en te voet gekampeerd lagen. Trok men de troepen uit
Zwartsluis, Hasselt en Steenwijk aan, dan kon dit aantal in 5 uur
stijgen tot 7000 man. Majoor Sandra wist door geheime correspondentie uit Deventer, dat daar 3 regimenten Duitschers (Munster)
waren gekomen, elk a 1000 man. Te Kampen lagen 2, te Zwolle
ongeveer 1 J regiment. De Montpouillan meldde verhoogde activiteit des vijands tegenover zijn posten en kwartieren. Alles te
zamen een, vooral voor die tijden, zeer belangrijk veraamelrapport.
Mauritsheeft handig gebruikgemaakt van dezegegevens, doch—
daar de Fransche troepen, die door de inname van Maastricht vrij
kwamen, Holland meer bedreigden dan het Noorden en het hemd
nader is dan de rok — ten slotte tegenover den Prins het pleidooi
verloren. De strijd ging daarbij verder vooral omtrent het nut of
onnut van cavalerie voor de verdediging van Friesland en een uitval naar Coevorden; men zou hierbij, met een Ideine variatie, kunnen zeggen „que les arguments sont faits pour s'en servir". De
Prins ontkende thans dat nut, terwijl bij toch begin Mei Johan
Maurits niim 4 regimenten had medegegeven, en deze laatste, die
zich medio Mei geheel anders had uitgelaten (blz. 96/7), was nu
pal vóór: bewaking van het voorterrein; mobiele reserve wegens
1

>) Zelfs alle hier genoemde factoren in het oog houdende, wordt men bij nadere bestudeering van 1672/3 toch nog getroffen door de uitgebreide
P ^ . ^ ^
linge voorvallen en opvattingen, welke men nopens het verkeer tusschen beide part. en
aantreft. Zie daaromtrent een artikel van mijne hand in De Navorscher van 1931.
•) De Berkumsche brug is de brug over de Vecht in den grooten weg ZwolleMeppel.
B
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de groote lengte van de Friesche Linie; bij een uitval richting-Coevorden leenden de terreinen in Drenthe zich bijzonder voor ca va lerie. Het is begrijpelijk, dat de Prins, die berichten had gekregen
nopens duizenden horden, welke de vijand aanmaakte om de
moerassen door te komen (blz. 91), een dijk door de Vecht, welke
vele landen deed onderstroomen en een vijandehjken post bij
Dalen, midden in de moerassen (blz. 155), zulks vanuit Holland
eenigszins anders beoordeelde. Brief en rapport van Johan Maurits d.d, 28 Juh' kruisten zich met 's Prinsen brief van dien datum,
waarbij hij zijn last van 24 t.v. handhaafde. „Je ne voy pas que la
cavallerie vous y puisse estre utüe pour secourk Coevorden, n'estant pas un paife propre pour la cavallerie". Trok Maurits alle
troepen uit Groningen bij de Friesche, dan had hij een „corps
assez considérable" om 's vijands plannen roet den dijk te verstoren, „laquelle [chose] je vous recommande trés fort er de ne
point perdre de temps n'y d'y rien négliger"
Hoewel er Munster alles aan was gelegen om de Nieuwe Schans
te behouden en het daartoe nog krachtige pogingen aanwendde,
kon Rabenhaupt 12/22 Juh 1673 uit zijn hoofdkwartier te Bande
melden, dat hij in den afgeloopen nacht stormenderhand een
redoute op den dijk van Stocksterhorn, daarna ook de Nieuwe
Schans, bijna zonder verhezen genomen had; aanhaar bezetting
was kwartier verleend. Den laatsten tijd was die schans methodisch van verschillende zijden beschoten en benaderd, ook door
uitleggers op den Dollart benauwd, waartoe Maurits 3 compagnieën mariniers tijdelijk uit Friesland had afgestaan»). Deze val
opende allerlei nieuwe perspectieven: de vijand, in den rug bedreigd, ontruimde Dalen, ook Dalerveen, Catzhoorn en Schoonebeek, en trok zich terug naar Emmelenkamp »); de verbinding
Groningen—Coevorden kwam weer open.een voor een zóó door het
water benarde vesting groot voordeel. Toch was het gevaar geenszins voorbij: de vijand kon zich opnieuw in het reeds ten deele
versterkte Daten nestelen; ook werd het water in de Vecht door
den aanhoudenden W.wind opgestuwd, zoodat de contrescarp
van Coevorden meer en meer werd bedreigd. 29 Juh wees Maurits
den Prins erop, dat er periculum in mora bestond. Wij moesten
*) Archives, t. a. p., p. 332.
2 Johan Maurits 16 Juni 1673 aan den Prins. Archives, ta.p., p. 323
) Rabenhaupt uit Groningen en Van Eybergen uit Coevorden, beiden 19/29 JuH
aan Maurits. Emmelenkamp is zeker wel Emblicheim in Duitschland.
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den dijk, welke door verschillende groote en kleine forten werd
beschermd, vermelen en daartoe den vijand verdrijven, „ce que ne
se peut pas faire sans un bon corps de cavallerie, puisque le pay
est ferme et ouvert, tout contraire comme on fait a croire a V. A.
que la cavallerie y ne pouvoit pas faire du service". De vijand
bad nu reeds, door versterking met troepen uit het leger des Konings, van den Keurvorst van Beieren en den Hertog van Hanover, 6 a 7000 man te Zwolle e. o.; er kwamen er nog dagelijks uit
Munster, dat niets meer tegen Brandenburg had achter te houden;
men kreeg derhalve een sterken vijand „op den hals". Maurits
overlegde met Rabenhaupt wat in verschillende opzichten viel te
doen. Hoewel men door den val van de Nieuwe Schans thans de
troepen van beide Provinciën kon samenvoegen, hielden beiden er
zeer op aan om de troepen uit Holland te mogen behouden
Met spanning wachtte Maurits rijn vertrouwden lakei terug,
dien hij met zijn laatste bede 28 Juh aan den Prins in de Zuider Waterlinie had gezonden. Deze herhaalde 2 Augustus nagenoeg woordelijk zijn last van 24 Juh en zijn oordeel van 28 d.a.v.
nopens de onwaarde van cavalerie voor het Noorden, „la Frise
n'estant nullement un paiïs pour s'en bien servir". Daar 's Bisschops troepen Waren weggetrokken van den post om Coevorden
af te snijden, moest Maurits de gevraagde cavalerie thans zonder
tijdverlies zenden, „en ayant tres grand besoin en ces quartiers".
Van de teruggevraagde infanterie mocht hij tot nadere order houden, wat hem het nuttigst was *).
Maurits ontving dit antwoord 4 Augustus 3 uur nam. Toen
de Prins hem toestemming had verleend om van de 2 teruggevorderde infanterie-regimenten er één te behouden (blz. 160),
had Maurits het regiment van Holstein terugontboden van
De Lemmer naar Heerenveen [reserve]. Hij had dus in gedachten
het regiment Graham (=Grim) bestemd om naar Holland te gaan,
doch het had vóór Zwartsluis zeer geleden, in de eerste plaats in
zijn aanvoering, en voorts veel personeel en nagenoeg alle wapenen verloren. De machtiging om ook dit regiment voorloopig te
mogen behouden, kwam dus zeer gelegen. Maurits had Blokzijl
aangewezen als plaats, waar het zich weer zou verzamelen; toen
Appelthorn het daartoe strekkend patent had ontvangen, schreef
i) Johan Maurits 29 Juli en 1 Aug. 1673 aan den Prins.
•) Archives, t. a. p., p. 332/3.
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hij Maurits 18/28 Joh, dat daar reeds geweldig veel volk lag, dat
het regiment kwalijk kon onderkomen en dat hij zich inzonderheid
„geëmbarasseerd" gevoelde door de 300 wijven, welke dat regiment bij zich zou hebben! Maurits waarschuwde Appelthorn 30
Juh, dat de vijand een aanslag op het kasteel Toutenburg *) beoogde ; die kon ook Blokzijl gelden. De bewuste vrouwen moesten
scheep gaan en daar verblijven *); de verloren wapenen van het
regiment Graham moesten worden vervangen door pieken en
„morgensternen" »). Appelthorn had dezen last den volgenden dag
reeds uitgevoerd. Vermoedelijk wegens plaatsgebrek, wellicht omdat nog aan vervoer naar Holland werd gedacht, bleef het gemutileerde regiment Zelf ook in schepen. 6 Augustus lag het in 27
schepen te Blokzijl. Het is verder aldaar immobiel gebleven
waartoe het feit, dat rijn kolonel 3 Augustus 1673 door den Prins
werd aangewezen om te Blokzijl en te Kuinre te commandeeren
zeker heeft bijgedragen. Uit krijgsgevangenschap teruggekeerd!
heeft hij dat commando 23 Augustus dadehjk aanvaard; overste
Lamy kwam medio September „op parool" terug. De soldaten
vloeiden slechts zeer geleidelijk en tot in November uit hun krijgsgevangenschap terug (blz. 228), daar Grim geen middelen had
om ze los te koopen en de hoogere officieren uit Heerenveen
en Kuinre in September weigerden, om hun gevangenen te geven
ten einde die van Graham in te ruilen. Ook gevangenen waren
dus destijds handelswaar!
Ten aanzien van de Hollandsche cavalerie maakte Maurits na
ontvangst van 's Prinsen last van 2 Augustus den grootsten spoed
Uit zijn brieven van 5 en 7 Augustus aan den Prins en aan Gedeputeerden van Friesland, alsmede uit een verslag van den commissaris voor de schepen te De Lemmer, J . Cock, van 27 Juh O. S
bhjkt, dat Maurits Markies de Montpouillan den 4en dadelijk een
order zond om de 3 cavaïerie-regimenten en de 2 eskadrons van
Wittgenstein den volgenden morgen zeer vroeg naar De Lemmer
te doen vertrekken, „om so mogelyk morgen (5<«) of overmorgen
ten langste t'embarqueeren". De 20 compagnieën marcheerden
van Wolvega of verder over Slijkenburg naar de kust, waartoe

«) Op 22 Aug. lagen er liefst 15 schepen met soldaten, vrouwen en kinderen!
^Morgensterren waren houten knodsen, waarvan de kop met ijzeren pu'en was
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Maurits in allerijl en met groote moeite de wegen had doen herstellen, „opdat dese ruitery niet en soude gedwongen wesen ter
verhoedinge van eenige schaede binnen door te marcheeren" *).
De „conducteur van 's Lands schepen" te De Lemmer werd onmiddellijk gewaarschuwd met opdracht om te zorgen voor drinkwater, alsmede voor haver en hooi voor de paarden. Maurits vertrouwde, dat de cavalerie den ó " onder zeil zou wezen, doch dat
hep nog mee: den 5 om 3 uur nam. begonnen de regimenten
Langerack en Wassenaer-Obdam reeds te embarkeeren; zij kozen
'savonds 7 uur zee! Door harden wind ging het regiment Montpouillan met de 2 compagnieën van Wittgenstein den 6 zeer
vroeg in zee. De veerman, 6 Augustus uit Amsterdam te De Lemmer gekomen, had dien morgen om 11 uur reeds eenige schepen
met ruiterij vóór Amsterdam op het I J gezien! Een troepentransport over de Zuiderzee kon derhalve reeds in den ouden tijd zeer
snel verloopen.
De Prins, die, op het bericht van het verschijnen van een vijandelij ke vloot vóór onze vastelandskust, uit het Hoofdkwartier van
het Veldleger in de Langstraat eerst naar Den Haag en vervolgens
de kust langs tot aan den Helder te hulp was gesneld, bedankte
Maurits 9 Augustus vandaar voor den spoed, waarmede deze de
gevraagde troepen nu had laten vertrekken. „Les régiments de
cavallerie que vous m'avez envoyé sont bien arrivé icy hier au
m a t i n . . . . la flotte des ennemis est encore icy devan ce port" *).
„Icy" moet dus Den Helder zijn. Hieruit valt af te leiden, dat
de bestemming van de ruim 3 regimenten cavalerie, uit Friesland
terugontboden, op het allerlaatste oogenblik, wellicht ten deele
op de Zuiderzee, nog weer is veranderd.
Met den terugkeer van De Montpouillan's regimenten naar Holland was aan een strijd van belangen, welke ruim l£ maand had
geduurd, een einde gekomen. Wij hebben dien hier eenigszins uitvoerig behandeld, omdat èn de gang van zaken èn de van weerszijden aangevoerde argumenten belangrijk of merkwaardig waren.
De wisselwerking tusschen de verschillende operatietooneelen, de
beteekenis voor ons van het meesterschap over de Zuiderzee ),
het pareeren door den Prins van achtereenvolgens dreigende sla6

en

en

3

') Men lette wel: het was midden in den zomer!
*) Archives, t. a. p., p. 333.
) Zie hieromtrent Aanteekening III.
3
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gen komen bier op zeer sprekende wijze uit. De troepen, uit Friesland ontboden om het beleg van Maastricht te helpen verbreken
(blz. 147), daarna om te strekken als reserve voor de Hollandsche
Waterlinie (blz. 149), daarna voor de Zuider Waterlinie (blz. 164),
waar de Prins in de tweede helft van Juh een troepenmacht bijeen
trok tegenover Condé, die strijdkrachten van de zijde van Utrecht
en van de ex-belegeraars van Maastricht concentreerde tusschen
Den Bosch en Grave, werden ten slotte bestemd voor bewaking
van een deel van de Hollandsche vastelandskust. Daar, waar de
vijand zijn zwaartepunt legde, durfde men die bewaking niet uitsluitend opdragen aan de gewapende huisluiden uit de naaste omgeving.
In enkele opzichten zal Maurits niet rouwig rijn geweest, toen
hij de Hollandsche cavalerie zag vertrekken: 1°. had er van den
aanvang af belangrijk verschil van taktisch inzicht bestaan met
den cavalerie-generaal De Montpouillan; Maurits was dan ook niet
erg gesteld op zijn terugkeer, toen later de mogehjkheid bestond,
dat andermaal cavalerie uit Holland naar het N . zou komen; 2°. had
Maurits medio Juh meermalen tusschenbeiden moeten komen,
toen kolonel Brandt zich onbehoorlijk tegenover De Montpouillan
gedroeg, het deed voorkomen, alsof bij rechtstreeks onder Maurits
stond en soms in 5 dagen geen officier op het rapport zond bij zijn
rechtstreekschen chef, en 3°. gaven de nimmer ophoudende klachten over het gedrag, speciaal van de Hollandsche cavalerie in de
kantonnementen (verg. reeds blz. 98), aan het slot van De Montpouillan's verblijf in Friesland aanleiding tot een zeer scherpe
briefwisseling met Maurits. Einde Juh zond deze „ongeloofelijk
veel" ontvangen ernstige klachten over het optreden van ruiters
uit Wolvega e. o. tegen de boerenbevolking door aan De Montpouillan, met opdracht daarop eindelij k orde te stellen. Deze, wellicht geprikkeld door een oogziekte, antwoordde zeer ontstemd:
Maurits lette [eenzijdig] te streng op de Hollandsche kwartieren;
de Friesche cavalerie deed duizendmaal meer kwaad, doch men
zeide haar geen woord. „Pour moy, Monseigneur, je vous suplie
d'en envoyer un autre en ma place qui sera plus heureux de vous
plere (sic); j'ay pourtent fait tous mes effortspourm'aquitter de
l'obéissance et du respect que je vous dois". Maurits antwoordde
zakelijk, waardig en zeer kalm. De Montpouillan ,die aanvankelijk
op den ouden toon doorging, moest ten slotte ten deele ongelijk
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bekennen en hield met al zijn hoofdofficieren een bespreking over
het gedrag der troepen. Doch hij kaatste den bal toch ten deele
terug en voegde er, eenigermate vergoelijkend, in aansluiting bij
vorige klachten over de bezoldiging van de troepen, aan toe: „Les
offissiers et caveliers disent absolument qu'ils ne peuvent plus subsister a cause de l'extrême cherté des vivres" ).
Bij deze klachten over het gedrag der cavalerie trad een merkwaardig verschijnsel aan het licht: de animositeit tusschen beide
Wapens. Die klachten kwamen voornamelijk van de commandanten van Kuinre en Shjkenburg, waar infanterie de bezetting uitmaakte ; deze nam het op voor de boeren tegenover het ruitervolk;
zulks had hier en daar reeds geleid tot vechtpartijen *). L'histoire
se répète!
x

4 Augustus schreef Maurits de Regentes dadehjk, dat men moest
berusten hl 's Prinsen beslissing om de cavalerie ondanks alle
vertoogen op te eischen; hij had ze zeer noodig. Men werd nu in
Friesland zeer verzwakt. Daarom verzocht Maurits haar om er bij
Gedeputeerden de hand aan te houden, dat zij het opgeroepen uitschot zoo spoedig mogehjk zouden zenden, „car il faut nécessairement maintenir nos postes par nostre infanterie et mettre les
susdits gents [uitschot] dans les postes les plus sures et moins
dangereuses". Maurits wenschte derhalve de vóórstelling achter
dé Linde te handhaven, doch daartoe moest nu een opschuiving
van infanterie plaats vinden. In die stelling namen de 3 Friesche
regimenten cavalerie het „kwartier" Wolvega van de vertrokken
Hollandsche ruiterij over; het regiment dragonders van Brandt
bleef te Oldeberkoop. Om de ontstane hiaten aan te vullen, werden 4 regimenten voetvolk aangetrokken uit de reservestelhng
vóór Heerenveen en ten deele mede gelegerd te Wolvega, dat nu
nog beter werd versterkt. Die reservestelling zou thans door het
opgeroepen „opontbod" worden bezet.
Maurits had het commando over de voorste linie, dat De Mont') Zie nopens bovenvermelde 3 ponten uitvoeriger mijn artikel, vermeld in noot 3
van blz. 99.
) Uit een schrijven van Maurits aan den commandant van Slijkenburg van 16 Oct.
1673 blijkt, dat de scholt van Kuinre toen had geklaagd over het gedrag van de infanterie te Slijkenburg; zij zou o.m. turf van de ingezetenen hebben weggenomen. Maurits moest dreigen met zijn bekende middelen: de „betaalheeren" waarschuwen ( =
korting voor de soldaten) en de schade verhalen op de tractementen van de betrokken
officieren.
2
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pouülan had gevoerd, willen opdragen aan kolonel Van Haren,
„un des plus habüs officiers de toute nostre cavallerie et en plusieurs choses"
doch daar deze te Leeuwarden verbleef om te
solliciteeren voor grietman, en de Regentes, vermoedelijk in verband met zijn ophanden zijnde benoeming als zoodanig, niet inging op het voorstel om hem te doen terugkeeren, droeg Maurits
dat commando op aan Generaal Aylva, met wien hij het veel beter
kon vinden dan met De Montpouillan.
Maurits verzocht de Regentes voorts nog „de commander que
teuts les officiers viennent auprès de leurs régiments, car il y en a
beaucoup qui se sont absentés". Hierna zal blijken, dat het 3
weken later, toen de groote aanval op Friesland loskwam, in dit
opricht weinig beter was gesteld. Het plan om Coevorden te bevrijden moest blijven liggen, totdat de Prins het Noorden weer
zou hebben voorzien van cavalerie, „die in dit land zeer noodie
is" *).
Hoewel Maurits Generaal Rabenhaupt reeds vóór 25 Juh had
ontboden en hem 28 d.a.v. „elk oogenblik" wachtte om met hem
het gereed gemaakte plan tot ontzet van Coevorden te bespreken
(Hz. 161), kwam laatstgenoemde eerst 31 Juh te Heerenveen aan I
1 Augustus begon „int huys van Syne Vorstel. Genade" opnieuw
een conferentie, ook bijgewoond door De Montpouillan en kolonel
Van Haren, „op wat maniere de festingh soude konnen t'eenemael
worden ontset" »). Aylva was reeds naar Leeuwarden vertrokken
om namens Maurits te trachten bij Gedeputeerden alle behoeften
voor den tocht los te krijgen. 3 Augustus heeft Rabenhaupt nog te
Heerenveen een „resolutie" (conclusie) nopens het besprokene opgemaakt. Zij stelde voorop: „Coevorden is nodigh te secouriren.
Syn Hoogheyt heeft het oock belast haest te doen, sonder rijt te
verhesen". Het eerste plan was om troepen van Heerenveen en
van Graningen te vereenigen om dan samen over Staphorst, Rouveen en Hardenberg op te rukken, den vijand in zijn versterkingen
aan te tasten en te trachten den dijk van dien kant door te steken *). Men moest dan te Meppel 1000 man en eenige ruiterij achJohan Maurits 4 Aug. 1673 aan de Regentes.
*) Johan Maurits 5 Aug. 1673 aan den Prins. Het gold nu Coevorden = Drenthe
) Het „Prothocollum van tgheene over tsubject van Coevorden gehouden is" (d.d.
2630—
°°
g °rmuleerde resolutie van 3 Aug. in K. H. A. no.
') Verg. voor dit „conjungeeren" blz. 157, noot 1.
d
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terlaten, die zich daar zouden versterken, zoowel ter opname v a n
de eigen troepen als om te beletten, dat de vijand middelerwijl wat
tegen Friesland ondernam. Tijdens de beraadslagingen ontving
men echter berichten uit Blokzijl, dat de vijand alle hooge boomen
„ a a n het Rodeveen" [Rouveen?] „kruiswijs" over elkaar het vallen, voorts den pas bij het Roode Huis versterkte, alles om ons den
zeer nauwen doortocht te beletten; „so verdwijnt dit dessein, hoe
goet h y oock is, want de guarnisoenen aen den IJsselstroom
[Zwolle, Kampen, ook Hasselt, te zamen 5 a 6000 man te voet en
te paard] zijn bastant denselven te disputeeren; so moet men dan
separaat ageeren" ) . Hierbij stonden 3 wegen open en het plan
kwam ten slotte hierop neer, dat langs alle drie zou worden opgetreden, zij het met zeer ongelijke krachten: 1°. Groningsche troepen zouden trachten over Dalerveen, Katzhorn [schans de Katshaar] en Schoonebeek door het veen en de moerassen te komen om
Emmelercamp [ = Embhcheim] te bereiken. Daar zou men troepen achterlaten om den pas te bewaken en vervolgens met verscheiden regimenten te voet en te paard trachten om den dijk
Gramsbergen—Emmelercamp door te steken. Deze colonne zou
dus met vermijding van de meest drasse terreinen i n een grooten
boog O. en Z . v a n Coevorden trekken; 2°. Friesche troepen zouden
terzelfder tijd den weg nemen (van Diever) over het hooge veen
naar H u i s Echten, vervolgens de zomerkade van de Reest volgen
en over Lutten richting-Gramsbergen trekken. Deze colonne kon
door den aard van het terrein alleen uit voetvolk [ ± 2000 man]
met eenig licht geschut bestaan; v a n 's vijands ruiterij zou men i n
de hooge venen geen last hebben, vooral daar het optreden v a n de
colonnes 1 en 3° die wel aan de passen van Emmelercamp en
Rouveen zou binden; 3°. andere troepen zouden moeten blijven
staan tegenover Staphorst en den schijn aannemen van den vijand
den pas te willen betwisten om aldus een zoo groot mogelijk deel
v a n zijn troepen te binden.
1

0

Tot slot verklaarde Rabenhaupt, dat hij den aanval sub 1°. op
zich wilde nemen, mits hij, daar deze volgens alle krijgsredenen de
bezwaarhjkste was, met 3 goede [dus Hollandsche] regimenten te
paard en een compagnie dragonders werd versterkt; A y l v a moest

*) Hier komt de beteekenis van het bezit van de Stelling aan den beneden-IJssel,
nu voor den vijand, weer duidelijk uit.
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den aanval sub 2°. verrichten, terwijl de taak sub 3°. uiteraard
zou ten deel vallen aan troepen uit de Friesche Linie:
Nog vóór den middag van 3 Augustus réisde Rabenhaupt via de
Leek weer af, om den 4™ te Groningen met de voorbereiding te
kunnen aanvangen; hij zou per expresse berichten tegen welken
datum men met alles gereed kon zijn. 4 Augustus zeer vroeg kwam
Aylva in het hoofdkwartier te Heerenveen terug met een resolutie
van Gedeputeerden, dat 11 d.a.v. aldaar zouden zijn het vereischte
geschut, beschuit, wagens en de [3000 ?] manschappen „op het geweer gesteld, om alsoo te meerder militie [krijgsvolk] te connen
uyttrecken". Alles geleek „pour le mieux dans le meilleur des
mondes"! Nog in den namiddag van 4 Augustus meldde Maurits
aan Rabenhaupt de gunstige beslissingen, welke Aylva uit Leeuwarden had meegebracht, doch hij zag zich genoodzaakt er als
P.S. op te laten volgen: toen deze juist was gesloten, ontving ik
nevensgaand antwoord van 2 Augustus van den Prins, „en vermits
d'ordre so precijs leit, dat onaengesien onse veelvoudige remonstrantiën, dat de cavallerie in dese quartieren hoog nodigh ende
sonder dieselve Coevorden niet kan ontset werden, evenwel S.
Hogh. platt daer op staen blieft, dat sonder eenigh tijt te versuymen die dry regimenten te paert wederom naer Hollandt sullen
gesonden worden, so hebben wy niet langer stille staen durffen om
de orders om dadehjk vaardig maken en embarkeeren aan Markies
De Montpouillan te geven, hetwelcke alles ons goet voornemen om
Coevorden t'eene maal te bevryen, ontsett; versoucken wy derhalven op 't nieuwe UExc. sentiment by dese groote veranderingen hierover te verstaan en of aen syne kant, als wy U Exc. met
meerder voetvolck versaegen, noch yts goets te verhoopen stonden". Hiermede kwam voorloopig aan alle goede plannen tot een
offensief, richting-Coevorden, waarover men nu juist 3$ week onafgebroken aan het beramen was, een einde! In September is andermaal breedvoerig beraamd, doch toen om verschillende redenen wederom niets gedaan (blz. 201/2 en 222/4).
Zooals uit het voorgaande bfijkt, was tot nog toe in 1673 aan de
bewaking enz. van de Friesche kust weinig aandacht geschonken
(verg. blz. 86). 17/27 Mei vroegen de Staten aan Maurits om te
bewerken, dat van de 13 compagnieën mariniers, die Friesland
kort te voren van andere ovërheerde Provinciën op zijn reparti-
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tie had genomen, ef 4 op Harlingen mochten worden gedirigeerd
voor kustbewaking en om te helpen aan het „in postuur brengen"
van de oorlogsschepen der Admiraliteit van de Noordelijke Provinciën. Doordat de compagnieën in het leger zwak waren, viel er
uit Leeuwarden, standplaats van de zwakke algemeene reserve,
niets te missen. 27 Mei/6 Juni berichtten Gecommitteerde Raden
ter Admiraliteit van Harlingen , dat de 3 resteerende schepen
Prins Hendrik Casimir, Oostergoo en De Steeden met den uitersten spoed geëquipeerd en gewapend werden; daarna zou men
Maurits laten weten, wat er aan geschut in 's Lands magazijn
overbleef; aan personeel bestond er echter een „notabel defect".
8/18 Juni waren eerst- en laatstgenoemd schip in zee, voerende
onderscheidenlijk 72 en 52 stukken; voorts een brander en een
snauw; over twee dagen zou de Oostergoo met 64 stukken volgen ).
Toen een Engelsch-Fransche vloot met ruim 4000 man goed
geoefende troepen aan boord, na eerst haar oog te hebben
laten vallen op Zeeland, vóór den Maasmond en vervolgens 3
Augustus 1673 plotseling vóór Scheveningen verscheen, trok de
kustbewaking uiteraard ook in het Noordén meer de aandacht.
Het eerste bericht omtrent die verschijning, door Maurits onmiddellijk aan beide Provinciën doorgezonden, ontving hij den 5
door 's Prinsen brief van den 2 waarbij deze de 3 regimenten cavalerie definitief terugvorderde. Daar Maurits nu niets voor de Friesche kust kon missen, vroeg hij nog denzelfden dag aan Gedeputeerden, of zij wilden zorgen, dat de getrouwe burgers en ingezetenen — uitteraard die, volgens zijn voorstel van 15 Juh en des
Stadhouders Plakkaat van den 21 d.a, v. binnen 14 dagen opgeroepen —kondschap en goede wacht zouden houden langs de Friesche
kust en de zeegaten.c.q. het landen beletten ofwel den vijand terugslaan. Verder moest worden gelast, dat het allerlichtste geschut
met toebehooren te Harlingen mocht worden gereed gemaakt om
op het strand e. o. te worden gebruikt. Hier geschiedde de kustbewaking derhalve, gelijk als regel ook in Holland, bijna uitsluitend
door een plaatselijk georganiseerde volkswapening (in Holland de
z.g. huisluyden). Rabenhaupt had het garnizoen van Delfzijl en
1

e n

en

en

*) De Jonge, Nederlandsche Zeewezen, II, blz. 352/4, licht toe, waarom Friesland en
Groningen in deze jaren zoo weinig bijdroegen tot de vloot.
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andere zeeplaatsen doen versterken, terwijl buitengaats jachten
kruisten ).
1

6 Augustus meldde Maurits aan Gedeputeerden een juist ontvangen bericht van de Friesche leden uit de Staten-Generaal omtrent de bedreiging van de Hollandsche kust. Hij wees er op, dat
de 3 naar Holland vertrokken regimenten ruiterij nu zeer wel te
stade zouden zijn gekomen; men moest thans met Gods hulp de
zaak maar rien te „redderen". Daar Oostmahom de gevaarlijkste
plaats was»), verzocht Maurits Gedeputeerden van Groningen,
dat dezen dadehjk een goed deel van hun ruiterij, alsmede een
regiment te voet daarheen wilden zenden; Oostmahorn en Zoutkamp konden nl. het snelst van daaruit worden bezet. Maurits
vroeg nu, of Gedeputeerden van Friesland met goedvinden van de
Prinses en den Stadhouder ) ondertusschen het garnizoen van
Leeuwarden met eenig licht geschut op zoodanige plaats aan de
kust wilden doen postvatten, als zij het meest dienstig oordeelden ! ) „Daerby comende die op 't geweer gesette manschap, gelyck gisteren voorgeslagen bebbe, sall yts goets te verhopen
wesen". Maurits zou op het minste bericht ook zelf naar de kust
gaan, het regiment Graaf van Holsteyn k 11 compagnieën [in
reserve te Heerenveen, verg. blz. 164] en zoo mogelijk eenige compagnieën te paard medebrengende *). Verder durfde hij de Friesche
Linie niet ontblooten, want „nae alle apparentie aan de seekant
aengetast wordende, sall de vyant ons tegehjck bier oock aentasten. Dese myne opinie wordt so veel te meer versterckt, doordien
de Bisschop van Munster tot Swoll en Hasselt blieft hengelen en
daeromtrent veel vofcks vergaedert, hetwekke wel op ses of seven
duysent man vergroot wordt", 's Vijands strategie liet in dit tijds9

4

') Zie ook Johan Maurits 7 Aug. 1673 aau den Prins.
•) Verg reeds blz. 86. Dat Maurits daaromtrent juist was ingelicht, blijkt nog uit
Aylva s schrijven van 27 Juli/6 Aug. Friesland kon nu ook wel eens een beurt van de
Engelschen kragen. „Dan dient hierup, dat, als de platc van Ostmehorne, daer airede
een schans leid, wel versien is, het heel beswart fait in Friesland te landen, darumb het
wel van noden souden wesen, dat een ingenieur derwarts mogte werden gesturt umb
die platze nae behoren te versien".
•) Wij cursiveeren. Verg. reeds mijn opmerking op blz. 70, noot 1, alsmede blz.
V5 met noot 3.
•) Vermoedelijk kruiste dit zich met de vraag van Gedeputeerden van 26 Juli O S
aan Maurits of het niet noodig was in verband met het verschijnen van de Engelsche
vloot op de Hollandsche kust eenige rnilitie [dus: krijgsvolk] aan den zeekant van de
rrovincie te leggen.
') Maurits gaf zelf de sterkte van het regiment aldus op; toen het medio Juli naar
Holland zou gaan, werd het op 8 compagnieën berekend (hls. 150).
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gewricht weinig te wenschen over: terwijl het gros van 's vijands
leger, door den val van Maastricht vrijgekomen, een gevaar voor
de Waterlinie werd, bedreigde terzelfder tijd een Engelsch-Fransche vloot onze Hollandsche vastelandskust en vond in het Noorden de grootste poging plaats van Munster, daarin bijgestaan door
Fransche troepen, om in Friesland door te dringen.
Door het dreigende gevaar werden nu eindelijk ook de Friesche
autoriteiten wakker. 28 Juh/7 Aug. schreven Gedeputeerden aan
Maurits, hoe rij, onmiddellijk na vernomen te hebben, dat de
Prins het Hollandsche secours meerendeels had teruggeèischt, tot
alle grietenijen en steden een „gereïtereerde aenschrijving" hadden gericht om hun opgekomen manschap en wagens nog vóór het
einde der maand, dus 10 Aug. 1673, naar Heerenveen te zenden.
Leeuwarden en Leeuwarderadeel hadden een bijzondere aanmaning ontvangen om „andere alsoo met een goed exempel als voorsittende leden voor te gaen ende het werck aen de gangh te helpen
brenghen". Er was dus aan de tenuitvoerlegging van Maurits' goed
gemotiveerd voorstel van 15 Juli t v . en het Plakkaat van den
Frieschen stadhouder van 11/21 Juh (blz. 150/1) feitelijk nog niets
gedaan; zelfs 25 Aug. was men in dit opricht nog weinig verder*).
Over een landing der Engelschen maakten Gedeputeerden zich
weinig zorg, lettende op de bevelen, door den Prins aan 's Lands
vloot gegeven. Toen de eerstvolgende dagen niets werd vernomen,
omtrent een vijandelijke landing en het regiment-Torck (ex Aquila) 9 Augustus uit Groningen weldra te Oostmahorn zou aankomen, achtte Maurits de verkregen veiligheid ruim voldoende,
voorts die 10 compagnieën voor Oostmahorn veel te veel; Gedeputeerden van Friesland konden dat regiment desgewenscht over
meerdere plaatsen verdeelen, de gevraagde ruiterij en voetvolk
uit Leeuwarden daar nog blijven, totdat zij noodig waren. Die verdeeling ging met eigenaardige moeilijkheden gepaard. 2/12 Aug.
schreven Gedeputeerden aan Maurits, dat zij voornemens waren
geweest om bedoeld regiment te leggen in Dokkum, Harlingen en
Leeuwarden, „opdat de huysluyden ten platten lande te minder
daardoor geïncomodeerd mochten worden". Doch de officieren
maakten, naar zij zeiden op grond van orders van hoogerhand,
*) Verg. blz. 188 (Maurits dien dag aan den Prins) en 180/1 (rapport van 26 Aug.
aan de Regentes).
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bezwaren om den eed aan de respectieve magistraten te doen ),
„hetwelcke haer inlaeten ende admissie in de steden t'eenemael
sall verhinderen, besonderlijck in dese stad." Daarom was nu besloten om 1 compagnie te leggen te Oostmahorn, te trachten „door
minnelycke inductie" [dus zonder eed?] er 3 binnen Dokkum te
brengen, „maer de overige lantwaerts in de respective grietenijen
en dorpen langs de zeekant tot aan 't Bild om te doen logeeren".
De Prins gevoelde het einde der bezetting van onze Republiek
door de Franschen en hunne bondgenooten naderen; na de kentering in den strijd was de eb voor hen ingetreden, hun terugtocht
aanstaande. Maar deze kon worden verhaast, de vijandelijke
macht worden afgetakeld door grootere en kleinere offensieven,
hetzij in front uit de Oude Hollandsche Waterlinie, hetzij om hare
vleugels door Brabant, dan wel vanuit Friesland en Groningen.
Naar alle zijden den vijand nauwgezet in het oog houdende, lag de
Prins als 't ware op de loer. 14 Augustus 1673 schreef hij uit Den
Haag aan Johan Maurits: „Ik geloof iets tegen den vijand in deze
kwartieren [Holland] te kunnen ondernemen en verzoek U mij te
doen weten, of gij van Uwe zijde ook iets kunt verrichten om den
vijand des te meer te doen te geven en of gij met Rabenhaupt de
Veluwe kunt bereiken, waar wij 'ons dan zouden kunnen vereenigen. Ik wacht hierop zoo spoedig mogehjk antwoord" ). Dit wees
op een strategisch offensief, waarbij men, van twee zijden oprukkende, gezamenlijk de „heidevelden" hoopte te bereiken om den
vijand op onzen bodem aldus als in een tang te vatten. Gelet op de
woorden „in deze kwartieren" en 's Prinsen aanslag van begin
September op Naarden, is het zeker, dat de Prins reeds toen dezen
zet in het hoofd had. Maurits moest daarbij door offensief optreden zooveel mogehjk troepen des vijands binden, c.q. tot zich
trekken. Slaagde de Prins tegenover Naarden.dan had ook hij een
uitvalspoort. Liep dan alles over en weer mede, dan kon men elkaar
op de Veluwe of aan den IJssel de hand reiken, aldus het einde
van den oorlog op eigen bodem bespoedigend.
a

*) In de 17e en 18e eeuw was het regel, dat, alvorens troepen in een versterkte stad
werden toegelaten, hunne commandanten buiten de poorten werden opgewacht door
een deputatie uit den magistraat en hier met hun officieren vóór het front van den
troep den eed aan de betrokken magistraat aflegden. Bij uitzondering vond deze eedsaflegging ook wel op het raadhuis plaats, nadat de troep reeds was binnengerukt.
•) Archives, t. a. p., p. 333/4.
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In de leiding van een oorlog grijpt echter het een in het ander;
eigen voornemens worden doorkruist door 's vijands handelingen
en zóó bhjven vele plannen onuitgevoerd. Toen de aanval op
Naarden met gelukkigen uitslag was bekroond (12 September
1673), verrichtte de Prins niets om van hieruit de heidevelden te
bereiken, een feit, dat ook in latere tijden kritiek heeft uitgelokt.
Zelfs Johan Maurits deed daaraan, hoewel onbewust, mede, want
16 September den Prins gelukwenschende met de inname, voegde
hij daaraan toe» j,J'espère puisque V. A. a ouvri la porte de la Hollande de ce costé la, que Dieu luy donnera par ce chemin ) encore
beaucoup d'autres vfctoires pour sa gloire et le bien de 1'Estat".
Doch ook Maurits zelf deed niets in den aangegeven zin. Zijn thema bleef: „Maak eens een vuist, wanneer gij geen hand hebt",
d.w.z. geef mij eerst de 3 regimenten cavalerie terug. Bovendien
werd hij aanvankelijk geheel in schaak gehouden door den groot en
aanval, welke Friesland in 1673 te verduren heeft gehad en dien
bij trouwens reeds lang den Prins had aangekondigd (blz. 161).
19 Augustus schreef Maurits dezen, hoe hij diens last van 14 t.v.
bad ontvangen „als mynen affscheit van de Vorstin van Nassau
[d.w.z. de Regentes] tot Lewarden was nemende" •). Hij zou in
het Noorden den vijand wel werk kunnen geven, „indien Uwe
Hoogheyt ons wederom met 24 compagnieën paerden voorsag,
want sonder reutery int velt ) niet tegens den vyant te onderneemen is". De vijand had nu 5 a 6000 man te Zwolle *); Elburg en
Kampen waren wèl voorzien, ook in Harderwijk lag eenig garnizoen, „so datt niet sien kan op watt manyre wy alhier sonder
schade off affront te leyden an den Issel souden komen kunnen,
veel min in de Velauw, da wy alle des vyants [troepen] ? en so veel
garnisoen achter ons laaten mostent tegenwoordig is de Issel
sehr hooch en overall debordeert". Niettemin had hij Rabenhaupt
ontboden om te overleggen wat verder te doen stond. Daar de
IJssel zoo hoog stond [ook in Juh veel regen], zal de Stelling aan
den beneden-IJssel, welke Holland en Friesland te land scheidde,
verdedigend zeer sterk zijn geweest, hetgeen thans onzen vijand
ten goede kwam. Maurits durfde niets te ondernemen en hij volgde
J

l

l

) Wij cursiveeren.
') Deze is n.1. kort daarna naar Den Haag vertrokken; verg. blz. 185. Zij keerde
eerst kort vóór Kerstmis (O. S.) naar Leeuwarden terug.
') Wel zeker moeten hierin mobiele troepen zijn begrepen geweest, reeds bijeengetrokken voor Munster's aanval; verg. blz. 179.
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hierbij op onze passief zoo sterke terreinen dezelfde voorzichtige,
nationale strategie, welke zijn grooten naamgenoot en voorganger
in hooge mate eigen was *) en voor welke Aylva zich in 1672 op
dezelfde terreinen met zulke merkwaardige woorden had uitgesproken (blz. 63/4).
Intusschen wilde Munster, hierin thans gesteund door onzen
hoofdvijand, nog een uiterste krachtsmspanning wagen om tot in
het hart van Friesland door te dringen; ongetwijfeld heeft het wegnemen van Hollandsche troepen uit Friesland invloed geoefend op
het tijdstip van den aanval: vandaar de belangstelling van Mornas daarvoor (blz. 162). Ook Maurits stipte dit verband aan, toen
bij 30 Augustus den Prins den terugtocht van Munster meldde,
want hij voegde hieraan toe: „Ils ont pris le temps quand nostre
cavallerie estoit partie vers la Hollande et qu'ils entendirent les
canonnades du combat des flottes, ayant nouvelle qu'une bonne
partie de mes troupes estait sur la coste pour empescher la descente"; vermoedelijk was het eerste tevens bedoeld als zacht verwijt aan den Prins, dat deze de bewuste 3 regimenten in zulk een
voor Friesland kritiek tijdsgewricht had terugontboden *).
Door bijeentrekking van mobiele en van garnizoenstroepen,
waaronder eigen troepen uit Kampen, Zwolle, Hasselt en Steenwijk, beschikte Munster medio Augustus, met inbegrip van 70 compagnieën Fransche infanterie, ± 2000 Fransche ruiters en eenige
artillerie — door Condé onder Generaal Mornas vooral van de zijde
van Utrecht—Amersfoort en overigens uit Harderwijk, Elburg,
Zwolle, Deventer, Zutphen, Arnhem en zelfs Wesel ter beschikking gesteld — over een aanzienlijke macht ).
Omtrent 's vijands opmarsch en sterkte hepen allerlei gegevens
binnen, vooral ook uit onzen vooruitgeschoven post Blokzijl, waar
de commandant, eenigermate op de flank des vijands gezeten, op
last van Maurits geen geld mocht sparen om door kondschappers
op de hoogte te geraken van 's vijands opmarsch. 11/21 Augustus
werd uit Kuinre een bericht verzonden, dat de vijand met 2800
man den IJssel bij Wijhe was overgetrokken en dat er daar nog
3

*) Zie, van mijne hand, voor bedoelde strategie: Krijgswetenschap 1911/2, Nationale oorlogsvoorbereiding, bis. 33/46, alsmede 1917/8, Prins Maurits' veldtocht van
1599, voornl. blz. 85/7.
*) Een analoog zacht verwijt reeds 22 Aug. (verg. blz. 185).
•) De vermelde sterkte van het Fransche hulpkorps is onüeend aan Krayenhoff van
de Leur, t. a. p., blz. 42, alsmede aan Militair Weekblad, 1902, blz. 98. Zie voor Maurits' opgave daarvan hierna, blz. 103. Zie voor deze troepenconcentratie reeds blz. 162.
Van Dam Van Isselt
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1500 zouden volgen [allen Franschen]. De wakkere burgemeester
van Meppel, Peter Budde, bevond zich weer te Blokzijl en meldde
12/22 Aug. vandaar, dat 46 a 48 standaarden door Meppel waren
getrokken; het voetvolk had men niet kunnen tellen. Hij raadde
een offensief aan van Bekaf over Diever, richting-Havelte om den
vijand in den rug aan te vallen en hem den pas op Meppel af te
snijden. 23 Augustus 8 uur nam. maakte Budde daar een verklaring voor Maurits op: „zoo aanstonds is mijn huysvrouw alhier
gekomen, die mij voor de heer commandant [d. w. kolonel Graham] bekend gemaakt heeft, dat eergisteren (21 ) door Meppel
gepasseert zijn en getelt omtrent 5 | duizend soo te peerd als te
voet, waaronder 44 standaarden, en dat over Staphorst vrij veel
volk mede gepasseerd is". Een kapitein des vijands had „vertrouwender wyse" aan Mevrouw Budde gezegd, dat de troepen zouden
kampeeren op de Havelter heide hetgeen inderdaad heeft plaats
gevonden en dat het op Friesland was gemunt [hetgeen wel van
zelf sprak].
Maurits heeft 's vijands sterkte driemaal als tusschen 8. en 9000
man opgegeven *) en Gedeputeerden 14/24 Aug. nog sterker, nl.
7 a 8000 man infanterie en 90 standaarden ruiterij (blz. 187), wat
op 7500 + 2000 (Fr. cav.) + 1300 (Munst. cav.) = 10.800 man
zou neerkomen. 12/22 Aug. berichtte kapitein van Sevenaer, door
Aylva van De Montpouillan overgenomen als zijn chef van den
Staf, uit Wolvega, dat de vijand 91 standaarden ruiterij telde,
waaronder 55 Fransche (van de zijde van Utrecht gekomen), de
overige Munstersche en Keulsche; aan infanterie gaf hij alleen op
2 Keulsche regimenten, waaronder dat van Von Fürstenberg *);
daarbij werden derhalve minstens de Fransche versterkingen aan
infanterie over het hoofd gezien. A l deze troepen legerden op den
Havelterberg en zouden nog worden versterkt met eenige infanterie uit Hasselt en Steenwijk.
Hoe sterk de Bisschop van Munster in werkelijkheid is geweest,
valt moeilijk te bepalen. Merkwaardigerwijze zwijgt rijn geschiedschrijver Depping zijn eenigen grooten aanval op Friesland volkomen dood en doet het voorkomen, alsof Luxemburg eenige duizenden Fransche cavaleristen alleen voor verplegingsdoeleinden naar
en

') Zie blz. 185 (d.d. 22), 194 (dd. 26) en 200 (dd. 30 Aug. 1673).
*) Dit was een bijzonder goed en voor die tijden buitengewoon sterk regiment, nl.
1150 man.
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Friesland zond (hooi en gras) *). Doch de etappengebieden van de
Franschen en van hun bondgenooten te land werden, het terrein
aan den beneden-IJssel uitgezonderd, steeds methodisch gescheiden gehouden. Bovendien laten Maurits' rapporten, onze uitvoerige geschiedschrijvers van dien tijd, vele berichten van onze
spionnen en die van gemaakte gevangenen geen twijfel, of de aanval heeft werkelijk plaats gevonden. Men zal dien van de zijde
onzer vijanden liefst hebben doodgezwegen, gelet op de volkomen
mislukking. Dat de Fransche generaal Mornas ten slotte terecht
kwam in de Bastüle, is kenschetsend, al gaf Depping daarvan een
geheel andere verklaring
Een tweede moeilijkheid inzake de bepaling van 'sBisschops
sterkte vormt het feit, dat bij voor zijn aanval een mobiele macht
vormde met Fransche hulp, doch bovendien talrijke, waaronder
sterke, garnizoenen tegenover Friesland bezat. De beste gedeelten
daarvan zal bij bij zijn operatieve macht aangetrokken, het overige
achtergelaten hebben, zoowel omdat bij bepaalde plaatsen — zooals de Stelling aan den beneden-IJssel tot opname en zijn dijk bij
Gramsbergen — niet ontbloot en wilde als omdat die troepen voor
gebruik te velde niet geschikt zullen zijn geweest. E r bestaat een
„Lijste van de troupes, die den Heer Bisschop van Munster tusschen Hasselt en Swartesluys bij malkanderen heeft", opgemaakt
in Maurits' hoofdkwartier. Daarin komt men tot een mobiele
macht van 7160 man »). Hierin rijn de garnizoenen niet begrepen,
want er behoort een opgave bij, waaruit Wijkt, dat te Zwolle 1500
man garnizoen hielden (waaronder het Fransche reghnent-Chamilly), te Kampen 1500 (allen Franschen), Deventer 1000, Hasselt 350, Zwartsluis 300, te Steenwijk 1350 en langs Munster's dijk
eveneens 1350man: samen 7350man. Onderaan het tweede stuk
vindt dan een totalisatie plaatsvan7160 + 7350 = 14.510man.
Achter deze laatste cijfers staat: „ende dit meest sleghtvolck".
Deze getallen komen wel aannemelijk voor en schijnen zeker niet
overdreven, als men b.v. let op 1350 man voor Munster's 8 tot 10
1 )

0 o k

K n o

. . ,
° P . Willem de Derde, die omtrent het gebeurde in de Noordelijke Provinciën slechts in algemeenen zin was ingelicht en derhalve onjuistheden mededeelt
zwijgt dien aanval dood of verwart hem met een zeer oppervlakkig vermelden in Oct.
na de bevrijding van Coevorden, welke aanval van Munster echter niet heeft plaatsgevonden (I, blz. 246).
') Depping, S. 188; zie ook reeds S. 185.
*) K. H A no. 2630—1 IV. Fransche, Munstersche en eenige Keulsche cavalerie:
Munstersche dragonders en Keulsche infanterie.
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K . M . langen dijk bij Gramsbergen, welks bezetting meermalen als
2. a 3000 man wordt opgegeven. Het is zeer wel mogelijk, dat Munster, door ook troepen uit zijn garnizoenen te lichten, tijdelijk 8 a 9,
misschien zelfs 10.000 man heeft weten bijeen te trekken ). Zooals
hierna zal blijken, schatte Prins Willem III den vijand tegenover
Friesland veel lager (blz. 188 en 199).
In Maurits' leger hep het gerucht, dat 's vijands voornemen
was om hem „in het Heerenveen te vernestelen" [in te sluiten].
Daarom achtte Van Sevenaer het noodzakelijk om te letten op
Makkinga en den pas van Donkerbroek, waarvóór zich den 22
voorm. 4 troepen vijandelijke ruiters hadden vertoond ). Dit dreigende gevaar werd bevestigd door berichten, dat de vijand zich
den vorigen dag op den marschweg Ruinen—Diever—Elsloo had
bewogen, kennelijk dus om onze voorste hnie achter de Linde te
omtrekken.
Eerst stroopte Munster met zijne macht door Drenthe; de bevolking had zeer te hjden van den vijand; het vee werd met kudden naar Gelderland gedreven. Vervolgens deed hij als demonstratie het gerucht verspreiden, dat zijn troepen over Vollenhove
Blokzijl zouden aanvallen ); Maurits had 19 Augustus bericht
ontvangen, dat de Munsterschen reeds 4. a SOO man naar het Land
van Vollenhove hadden gezonden, die zouden worden gevolgd
door 4. a 5000 man met allerlei krijgsgereedschap en biesbruggen,
te Zwartsluis bijeengebracht! Ten slotte ging Munster over tot
zijn omtrekkenden aanval op de Friesche Linie.
Hoe sterk de troepen waren, die Maurits thans hiertegenover
kon stellen, vindt men nergens vermeld. Daar hem ruim 3 Hollandsche regimenten waren ontnomen, was hij belangrijk verzwakt. Aan geregelde troepen moet hij ongeveer 6000 man ter
beschikking hebben gehad ); aan de volkswapening heeft Maurits
tijdens de kritiekste dagen niets gehad, want in het rapport van
16/26 Aug. uit Heerenveen aan de Regentes staat o. m.: „Van
d'opontbod der borgers ende huyslieden komt noch niemand;
1

en

a

8

4

») Van den Bosch, IV, blz. 40, geeft een sterkte op van 9. a 10.000 man. In K. H. A.,
no. 2630—1IV berust een „Informatie, genomen van elf opgebrachte gevanghens den
17/27 Aug. op 't Veen int hooftquartier" met bijbehoorende berekeningen. Daar vindt
men de namen van vele aanwezige regimenten en komt men tot een sterkte van omstreeks 10.000 man.
*) Van Sevenaer 22 Augustus 1673 aan Johan Maurits.
*) Van den Bosch, IV, blz. 40. Dit gerucht liep reeds sedert 30 Julij verg. blz. 165.
*) Zie mijne sterkteberekening in Aanteekening IV aan het slot van deze studie.
(
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grietslieden ende magistraten d'een met d'ander maecken niet af,
sonderling het twistbaerig Leuwarden ende 't versochte volck van
Rabenhaupt komt mede niet" ). Alles tezamen bedroeg Maurits'
macht toen belangrijk minder dan de maximumsterkte van 1672
a8000 man krijgsvolk -f- 5000 man volkswapening (blz. 61 /2).
Aylva commandeerde thans te Wolvega aan weerszijden van
den groot en weg Steenwijk^Heerenveen; hij hield Wolvega (2
linie) bezet met zijn infanterie-regiment, terwijl de Linde vanaf de
Blessebrug tot en met schans Bekhof werd vastgehouden door de
3 Friesche cavalerie-regimenten met 1 infanterie-regiment; kolonel Brandt hield nog steeds den drogen landrug tusschen Linde en
Tjonger ter hoogte van Oldeberkoop bezet met zijn dragonders en
2 infanterie-regimenten; meer O. sprong de Linie terug achter de
Tjonger. Vooral ook aan dit laatste gedeelte had Maurits, uit vrees
voor omtrekking van zijn linkervleugel en gevaar voor doorbreking van de Friesch-Groningsche Linie, verhoogde aandacht geschonken. Achter de Breberger en Swartendijkster schansen was
in tweede linie de „notabele poste" Bakkeveen—-Duurswolde voor
infanterie en cavalerie ingericht. Voorts waren Mildam, Makkinga,
Donkerbroek en andere oorden achter genoemden vleugel eenigermate in staat van tegenweer gebracht, „wel bequaem om de
huysluyden voor partyen te bevrijden, doch niet om een groote
macht te wederstaen" •).
De groote uitgestrektheid der Linie en hare vele posten maakten het zeer bezwaarlijk om met de beperkte, thans nog ter beschikking staande macht alles, vooral op den linkervleugel, naar
behooren te bezetten. Het strafte zich nu, dat het infanterie-regiment Graham, voor Holland bestemd geweest, aan de bezetting
der Linie was ontnomen; dit veroorzaakte op het door Maurits
zeer belangrijke geachte frontgedeelte voorwaarts van Bakkeveen (verg. blz. 103/4 en 147) een hiaat; niet duidelijk is het,
waarom Maurits deze niet tijdig door de hem toch nog resteerende
reserves deed aanvullen. 17/27 Juh had de commandant van de
Swartendijkster schans, A- C. van Hania »), om versterking gex

e

>) Conform Maurits 30 Aug. 1673 aan den Prins op blz. 183. Zie voor het „uytschot" verder blz. 189/90 en noot op blz. 190.
•) Van Domselaer, II, blz. 578.
•) Bekend door de herneming van Blokzijl in Sept. 1672; zie blz. 65. Hij was op
patent van den Frieschen Stadhouder einde April 1673 als „oudste kapitein" getrokken
naar die schans, na ruim één jaar te hebben gecommandeerd te De Lemmer. Zijn op
blz. 66 vermelde benoeming tot commandant van Blokzijl was derhalve niet doorgegaan.
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vraagd. E r hielden daar 4 compagnieën garnizoen, waarvan 80
man leden aan een besmettelijke ziekte; de resteerende gezonde
waren niet bij machte om bij een vijandelijken aanval de posten te
verdedigen ). Hij stelde verder voor om weer twee compagnieën
in reserve te Bakkeveen te leggen. „Alsoo de sieckte meer ende
meer de overhant neemt onder het volck ende meer siecke als
gesonde militairen aldaer bevonden werden", kwamen bij Gedeputeerden van Friesland tal van verzoeken in van de vrouwen van de
onderofficieren en soldaten van de compagnieën, in die schans
liggende, om ze af te lossen *). De „democratiseering van de weermacht" is dus niet van vandaag of gisteren! Gelukkig kon Van
Hania 21/31 Aug. melden, dat in de schans alles wel was; de moerassen waren door de laatste regens onbegaanbaar.
Maurits rekende niet op het uit Groningen ontboden regimentBampfield en deed daarom vóór 22 Augustus het regiment van
kolonel Torck, „hetwelcke Aquila gehadt heeft", van de zijde van
Dokkum e. o. komen *), daar de kust blijkbaar weinig gevaar liep.
Deze hulp kwam te laat voor het keeren van den hoofdaanval,
daar Torck den 26 s'avonds met zijn regiment te Gorredijk aankwam ) na een detachement a 100 man in het „fort" Brebergh te
hebben achtergelaten. Voorts ontbood Maurits uit Groningen aan
troepen al wat Rabenhaupt kon missen. Deze zond de 2 compagnieën paarden van de gebroeders Lyclama naar Heerenveen; op
nadere order van Maurits stopten zij halverwegen om op bovenbedoeld frontgedeelte van Bakkeveen en Brebergh wacht te houden. Daar bevond zich toen ook ritmeester Dongen met rijn beruchte compagnie (blz. 140/1). Van Groningen gingen voorts 4
compagnieën voetvolk naar de Leek, welke positie reeds door een
gelijk aantal troepen was bezet; voor Groningen gingen deze
laatste troepen niet verloren, voor Friesland beteekende het
slechts een indirecte steun.
1

en

4

*) Zou de put, door Maurits in Mei gevraagd (blz. 102), niet gemaakt zijn, de soldaten dus steeds uit de vuile grachten hebben gekookt en gedronken? De commandant
van de Breberger schans vroeg 26 Sept. 1673, dat een regenbak mocht worden gemaakt, „also het water ende 2 pompen stinkt en onbruikbaar is". Geen wonder, dat
ziekten onder de troepen uitbraken!
) Resolutiën van Gedeputeerden d.d. 7/17 en 12/22 Aug. 1673. Zij wonnen daaromtrent het advies in van Johan Maurits.
*) Johan Maurits 22 Aug. 1673 aan Gedeputeerden van Friesland. Hij schreef abusievelijk over het regiment Turck.
') Dit rondom en zeer uitgestrekt verschanst dorp [verg. blz. 102 met noot 4)] werd
wel „vesting Gordijk" geheeten.
2
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Rabenhaupt hielp Maurits slechts zeer ten deele, daar hij, ondanks drie lastgevingen van dezen, weigerde om op Maurits' patent hetregiment-Barnpfieldte zenden ). Majoor Freiherr von
Bonstetten, die het geleidde en 22 Augustus 's avonds order van
Maurits ontving om ermede van Groningen naar Friesland te
marcheeren, meldde den 14/24 uit Marum (nog in Groningen,
5 K . M . N.O. van de Friesche Palen) aan Maurits, dat hij, na den
geheelen 23 te hebben gemarcheerd, tegenbevel van Rabenhaupt had ontvangen met last om naar Groningen terug te keeren!
30 Augustus beval Maurits hem om, eenmaal te Marum zijnde,
daar tot nader order te blijven. Aldus heeft het daar, op den
uitersten vleugel, in de kritieke dagen de verbinding tusschen
Groningen en Friesland beveiligd. Welke goede diensten dit regiment die dagen in het hart der Provincie had kunnen bewijzen,
kan ook hieruit blijken, dat Gedeputeerden 15/25 Aug. besloten
om, hoe noode ook, de allerlaatste reserve uit Leeuwarden naar de
schansen Brebergh en Swartendijck te doen afmarcheeren. Ook
deze 2 compagnieën zijn eerst in voorste linie aangekomen, toen
het grootste gevaar reeds voorbij was.
Als algemeene reserve had Maurits 3 regimenten infanterie te
Heerenveen, waarvan echter verschillende compagnieën posten in
eerste linie hadden moeten bezetten, voornl. op den linkervleugel
van de Friesche Linie, aangezien'het regiment Graham daar medio
Juh was weggenomen moeten worden „et Mons. de Rabenhouft
m'envoya pas le régiment de Pamphile ny les autres troupes que
je luy avois ordonné" *).
Vooruitgeschoven troepen hadden „alle de advenues en wegen
verhouwen ende groote en zware boomen daar in laten vallen,
zoodat het onmogehjk was daar door te komen, behalve, dat de
reviere de Linde gestopt was [nl. door den dam bij Slijkenburg],
dat alle de lage landen kniehoog onder water stonden" »). Men zou
meenen, dat, daar de Linie van Linde en Tjonger sedert einde Mei
opnieuw was bezet, bij de nadering des vijands thans alles uitstekend in orde was. Het had er in verschillende opzichten weinig
van! 22 Augustus, derhalve op het laatste nippertje, schreef Aylva
1

en

en

') Johan Maurits 29 en 30 Aug. 1673 aan den Prins; verg. ook blz. 202.
*) Johan Maurits 30 Aug. 1673 aan den Prins.
*) Zie voor inrichting en bezetting van de Linie, behalve de gevechtsberichten van
Johan Maurits d.d. 25, 26 en twee van 30 Aug. 1673, ook Militair Weekblad, 1902, blz.
101, alsmede Van Domselaar, II, blz. 578/9; Van den Bosch, IV, blz. 40/1.
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aan Maurits, dat hij doorging met het „verhouwen" van de
wegen en het afwerpen van de brug bij Makkinga. Nam de vijand
zijn marsch „naar boven" [d.w. in N.O. richting], dan was Aylva
genoodzaakt om ook „de brugge Laen" te vernielen ). Hij wees
nu nog op twee belangrijke zaken: of de moerige weg, welke door
Donkerbroek naar Gorredijk hep [omtrekking], niet moest worden
vernield en of de Schooterschans niet eenigszins bezet diende te
worden, zijnde dat het eenige middel om te beletten, dat de verbinding tusschen de twee belangrijkste kwartieren Wolvega en
Oldeberkoop door den vijand werd verbroken. Ten slotte vroeg
bij schoppen, spaden en kruiwagens aan, en daar er van kruit,
lood en lonten elk slechts 600 pond voorradig was, hem ook daarvan te voorzien; ook 100 handgranaten en 10 matrozen om ze te
werpen. Voorts zond Maurita-15 Augustus den „capitein van de
canonniers en ordinaris vuyrwerker van den Staet, Anthony de
de Caron", naar Blokzijl en Kuinre, om daar de granaten tot gebruik gereed te maken. Het zeer belangrijke steunpunt Shjkenburg ontving eerst i n deze dagen en bij gedeelten zijn eigenlijke
bezetting; toen de commandant er binnenkwam, vond hij allerlei
nog niet gereed voor de verdediging (blz. 197)! Dat het belangrijke frontgedeelte bij de Breberger schans, waarachter Bakkeveen, eerst op het allerlaatst weer van een bezetting en reserve
werd voorzien, bleek zooëvatL Dit alles na drie maanden van voorbereiding en terwijl de vijand vóór de Linie stond!!
De verpleging van het groot aantal, nu vooral in het centrum
der Friesche Linie bijeengetrokken troepen gaf aanleiding tot
groote moeilijkheden. 26 Augustus schreef Maurits aan burgemeesters en regeerders van Sneek, dat „het corpus van onze militie" (krijgsvolk) toen te Heerenveen samengetrokken en de bevolking daarentegen gevlucht was. Daarom verzocht hij, dat men,
zooals ook voorheen wel was geschied (verg. voor 1672 blz. 28),
uit Sneek eenige zoetelaars wilde zenden, voorzien van een goede
hoeveelheid levensmiddelen, brood, bier, kaas enz.; voorts haver
te zenden. Maurits zou er goede orde op stellen, dat de troepen de
1

*) Maurits schreef in zijn rapport van 26 Aug. 1673, dat kolonel Brandt zijn terugtocht verrichtte „vers le pont de Brughlan". Op de teekening van de schans aan de
Tolbrug bij Van den Bosch komt voor de „Toll-brug ofte Brug-laen". De schans aan de
Tolbrug heette ook wel „schans aen de Brugh-laen". Nog tegenwoordig heet de rechte
weg, welke over genoemde brug van Z.O. naar N.W. van Oldeberkoop naar Oudehorne loopt: „de Bruggelaan".
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zoetelaars prompt betaalden en geen overlast aandeden. Men
maakte zich destijds dus nog op eenvoudige wijze af van de verpleging; maar, aldus geregeM(?), is het duidelijk, dat de troepen
onder bezwarende omstandigheden meermalen gebrek leden.
19 Augustus — de Friesche Stadhouder was juist in het hoofdkwartier te Heerenveen, vermoedelijk uit Leeuwarden medegenomen door Maurits, die daar afscheid was wezen nemen van de
naar 's-Hage vertrekkende Prinses-Douairière *) — is Aylva met
de Friesche cavalerie en eenig voetvolk uitgerukt, „om den vyant
afbreuck te doen, ende by Steenwijck in embuscadegestaen, maer
den vyant is niet uytgecomen". Dien dag schreef Aylva (geen
plaats van verzending) dienaangaande aan Maurits: ,,'t Volk voor
het exploit, U V.Gen. bewust" [n.1. tegen Steenwijk] is ook gecommandeerd, n.1. 100 man [voorhoede], en over een uur, als het
donker is, zal ik met de geheele cavalerie en kolonel Brandt met
de dragonders volgen"; als ruggesteun zou de hoofdmacht weer
door 200 musketiers worden gevolgd om hem te helpen, „als de
vyant uitkomt". Aylva hoopte den 2 0 5 uur nam. weer in de
Linie terug te zijn en dacht geen hinder te zullen hebben van de 35
standaarden Fransche ruiterij, die juist uit Zuphen, Harderwijk
en Utrecht te Staphorst—Rouveen waren gekomen *).
22 Augustus meldde Maurits den Prins, dat de vijand toen met
6. a 7000 man infanterie, 50 kornetten cavalerie en geschut had
gelegerd tusschen Staphorst en Rouveen; versterkingen voor hem
waren onderweg. Maurits zou zijn best doen om de [vooruitgeschoven] posten te verdedigen, „mais la cavallerie nous est tres
nécessaire, comme j'ay mandé cy de vant a V . A . Les ennemys
entreprendreront plus hardiment quelque chose sur nous, scachant qu'asteur nous sommes déprovus de la susdite cavallerie"*).
4 Regimenten zouden goede diensten kunnen bewijzen. De vijand
en

*) Uit de brieven van Maurits blijkt, dat de jeugdige Stadhouder meermalen in
diens hoofdkwartier vertoefde en sich daar dan mede aan zijn studiën wijdde. 22 Sept.
1673 klaagde Maurits aan den heer Jongestall (blz. 220, noot 5) over gouverneur Morel,
die den jongen Prins bedilde, onbehoorlijk optrad en dien Maurits voor een spion
hield, daar hij met alle posten naar Parijs schreef II
*) Aylva 19 Aug. 1673 aan Maurits; deze 20 d.a v. aan Gedeputeerden; van Domselaer, II, blz. 576/7 beweert, dat de uitval zou hebben plaats gevonden om Bisschopsche
officieren te verrassen, die 's Zondags buiten Hollandsen bier gingen drinken [20 Aug.
1673 was inderdaad een Zondag]. Ook zegt hij, dat onze infanterie en dragonders,
elkaar voor vijanden aanziende, op elkaar zouden hebben losgebrand.
*) Hier telde Maurits de 3 regimenten Friesche cavalerie in het geheel niet
mede!
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bad kort te voren een aanslag tegen Bourtange verricht (een diversie o m troepen i n Groningen te binden?). Den vorigen dag had
men-van 3 uur 's morgens tot 's avonds zeer hevig hooren schieten
op zee, zoodat zelfs i n het hoofdkwartier te Heerenveen de ruiten
er v a n rammelden (zeeslag bij Kijkduin!).
Mede op 22 Augustus drong Maurits er bij Gedeputeerden nogmaals op aan om het z.g. uitschot zonder eenig tijdverzuim op te
roepen en op Heerenveen te dirigeeren, waar hij het voor de lichtste posten zou bestemmen. De posten en bezettingen v a n rijn
Linie waren „seer wijtlopigh" en hij had niet voldoende cavalerie
meer om ze snel te doen bezetten of ondersteunen. Voorts drong
hij zeer aan op het zenden van geschut met toebehooren uit H a r lingen.
Gedeputeerde Staten van Friesland troffen nu op het allerlaatste oogenblik nog verschillende maatregelen:
1°. werd 12/22 A u g . na ontvangst van Maurits' evenvermelden
brief besloten:
a. onmiddellijk eenige leden der vroedschap van Leeuwarden
met de bevelhebbers der stad te ontbieden om hun bevelen nopens
den uittocht v a n het opbod te geven; i n aansluiting daarbij:
b. grietluiden en magistraten te gelasten om het getal manschappen en wagens, waarop zij waren gesteld, ten allerspoedigste naar
Heerenveen te dirigeeren. Stavoren had zijn aandeel reeds den
11/21 per schip gezonden ), Molkwerum deed het den 13/23 ;
overigens ontbrak nog alles, zooals reeds bleek;
c. nog denzelfden dag iemand naar Harlingen te committeeren,
teneinde er bij de Raden ter Admiraliteit zoo krachtig mogehjk op
aan te dringen, dat deze eindelijk de gevraagde 20 kanonnen c a .
aan Maurits zouden zenden. Twee dagen later werd de ammunitiemeester aangemaand om nogmaals alle mogehjke pogingen
daartoe aan te wenden. Maurits vroeg den 2 4 nogmaals die
kanonnen c a . „opt allerspoedigste ten dienste van den Lande herwaerts te senden, alsoo ten hoogsten daerom verlegen b e n " ;
d. kapitein Uyterwyck bij patent te gelasten zich met rijn
en

1
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*) S t a v o r e n z o n d r e e d s 1 S e p t . O . S . e e n c o m p a g n i e t e r a f l o s s i n g o n d e r z i j n
d o k t e r als k a p i t e i n , m e t

verzoek, dat

dat

de officieren bij de p e r i o d i e k e aflossing m o c h t e n g e h a n d h a a f d

soonen

syn, i n h u n functie

eenigen

deze, d i e zeer m o e i l i j k te m i s s e n w a s , h e t c o m -

m a n d o n a 14 d a g e n m o c h t o v e r g e v e n a a n d e n l u i t e n a n t ; a n d e r e p l a a t s e n
geèxerceert".

verzochten,

blijven, „also

per-
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compagnie v a n Leeuwarden naar Heerenveen te begeven *•);
2°. werden 14/24 A u g . naar aanleiding van een brief van Maurits van den 2 3 , alle grietluiden en magistraten, binnen wier
gebied een of meer zeesluizen lagen, aangeschreven, om, daar men
alle uur een zwaren aanval met 7. a 8000 man te voet en 90 standaarden vreesde, zonder eenig tijdverzuim die sluizen weer te
doen sluiten, opdat geen versch [regen] water meer kon afstroomen. Mocht zulks toch plaats vinden, dan zou, bij gebrek aan
water voor 's Lands defensie, zeewater moeten worden ingelaten
„en daerdoor de ingesetenen ten eenemael meer schade komen te
lyden dan door het inhouden van versch water" *).
3°. besloten Gedeputeerden 15/25 A u g . naar aanleiding v a n
Maurit's bericht, dien dag 7 uur voorm. v a n Heerenveen verzonden, dat de vijand den afgeloopen nacht bij Donkerbroek op t a l
v a n plaatsen door de onderwaterzettingen was gebroken en vermoedelijk trachten zou om zoowel recht op Heerenveen te rukken
als de Brebergherschans te nemen:
a. om aan de Staten-Generaal en aan den Prins, onder mededeeling van het vorenstaande, te verzoeken i n dien pressanten
nood zonder eenig tijdverhes bijgesprongen te worden met eenige
„considerable" regimenten te voet en te paard, „ t e n einde de geheele ruïne van de Provincie, daar er geen houdtbare vestingen
zijn, te praevenieeren" ) ;
A a n de Prinses-Douairière, toen tijdelijk te' s-Gravenhage, werd
verzocht om het gevraagde „met alle mogelijke en bedenkelyke
middelen op het krachtigste by den Prins te secunderen" ). D i t zelfde deed Maurits, die reeds 19 Augustus den Prins een versterking met 4 regimenten cavalerie uit Holland had gevraagd (blz.
176), door den Prins 25 Augustus te schrijven: „II est t r é s nécese n

s

4

*) Een compagnie krijgsvolk. Uyterwyck relf had tot kort t.v. gecommandeerd te
Kuinre (blz. 138).
*) Op blz. 190/1 zal blijken, dat Maurits enkele dagen zout water heeft moeten doen
inlaten.
') Gedeputeerden hebben 2 brieven aan de Staten-Generaal verzonden, onderscheidenlijk 15/25 en 16/26 Aug. 1673 (Lias loopende St. Gen. Aug. 1673), In de eerste
wordt 's vijands inval bericht, sijn sterkte als 8000 man te voet en bijna 100 kornetten
ruiterij opgegeven en om ondersteuning als boven gevraagd. 16/26 Aug. werd dat verzoek herhaald onder overlegging van Maurits' brief van den 25en.
*) Gedeputeerden verzochten dit è n 15 è n 16 Aug. O. S. aan de Regentes. Deze werd
uitteraard geregeld op de hoogte gehouden. Waarom zij in dit tijdsgewricht geruimen
tijd naar Den Haag is gegaan, bleek mij nergens. De Regentes heeft o.a. verbleven op
het Huis ten Bosch en keerde eerst 21 Dec. 1673 O. S. te Leeuwarden terug (Resolutiën Gedeputeerden van Friesland dd. 22 Dec. 1673 O. S.).
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saire et temps que V. A. nous envoye promptement plus de monde,
tant cavallerie qu'infanterie. J'avois fait quelque estat sur la
bourgogie [lees: bourgeoisie] et les paysans, lesquels sont mis sur
les armes, mais pas un bouge et refusent aux Estats de prendre les
armes, si ce n'est qu'on tire la guarnison de Leuwarden" ). De
Prins was zich de beteekenis van Friesland bewust; Maurits zou
er dus verder niets van zeggen. Hg besloot zijn brief aldus: „nous
nous défendrons jusques au dernière ance [= el] ce que nous
avons" (conform 21 Mei t.v. op blz. 101).
Deze brief kruiste zich met een van den Prins van 26 Augustus
aan Maurits met het bericht, dat in 's Prinsen hoofdkwartier te
Raamsdonk een Duitsch edelman was aangekomen, die enkele
dagen te voren zijn congé had gekregen als Generaal-Adjudant
van den Bisschop van Munster en slechts enkele dagen t.v. uit
Zwolle was vertrokken. Hij had den Prins een zeer nauwkeurige
opgave gedaan van Munster's troepen, „et qu'ils ne sont pas si
fort que vous 1'aviez cru: vous pouvez faire fons sur 1'advis que je
vous donne, puisque c'est un homme cognu et croiable." Als tweede, niet minder belangrijke bemoediging voegde de Prins er aan
toe: „Je fais marcher trois régiments decavallerie en Frise et croi
de faire en ces quartiers une divertion si considérable qu'ils vous
laisseront bien en repos. Mais, au nom de Dieu, si vous voyez
qu'ü vous approche de prés, n'espargne pas 1'eau sur le paiïs,
sans avoir éguard aus remonstrances de ces messieurs, en estant
autorisé des Estats-Généraux et de moy, comme vous estez " ).
„Ces quartiers" doelde op Holland, derhalve op het plan tegen
Naarden.
Den 27 , na ontvangst van bovenvermelden brief van Maurits
d.d. 25 t.v., verwees hij inzake troepenzendingen naar zijn voorgaande, doch het luidde nu minder stellig: ik meende, dat gij er
spoediger van Rabenhaupt kunt hebben en dan sterk genoeg zijt
om den vijand uit Uw land te verdrijven. „II est plus que temps
x

2

en

*) D. w. z. de allerlaatste reserve aan geregelde troepen. Het Friesche Hof wilde
haar tot het uiterste handhaven (blz. 70, noot 1,95 en 242), de burgerij wilde niet uitrukken, eer zij naar het front vertrokken, d.w.z. uit Leeuwarden weg zou zijn. De burgers hebben in dezen het pleit gewonnen: 25 Aug. ging de allerlaatste reserve aan
krijgsvolk uit Leeuwarden (blz. 191), den volgenden dag was er nog geen man van het
z.g. opontbod te Heerenveen aangekomen (blz. 180/1).
*) Archives, t. a. p., p. 334. De Prins doelde hier op de machtiging, door Maurits
reeds einde April ontvangen (verg. blz. 81/2) en de order der Staten-Generaal van 17
Juni (blz. 120/2).
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que vous inondiez le paiïs a présent et si 1'on 1'avoit fait auparavant, cecy ne seroit pas arrivé". De Prins, die de kaart des lands
kende, voegde er in een P.S. nog aan toe: „Je vous envoye icijoint un ordre a Mr. de Rabenhaupt de vous assister de ses troupes, que vous luy envoyerez s'il fait des difficultés de vous les
envoyer" fy; Maurits kon deze order cito cito doorzenden naar
Groningen, wat zeker niet meer heeft plaats gevonden, daar het
kwaad reeds was gesticht, de order te laat kwam om nog van nut
te kunnen zijn (blz. 182).
6. de grietluiden en magistraten „op 't serieuste te recommandeeren om de manschappen, waarvoor zij waren ingedeeld, zonder
een uur, ja zonder eenig moment te verzuimen", naar Heerenveen
te doen marcheeren, en verder de manschappen uit hun ressort,
„exempte de Mennonieten, die haer gemoet niet toelaat" *), mede „op
het geweer te stellen" en hun een plaats aan te wijzen, waar zij bij
onverhoopte n nood binnen dat ressort zouden samen komen *).
Eindelijk en ten langen leste begon deze zaak nu ernst te worden: 30
Augustus — het gevaar was toen inmiddels geheel geweken —
meldde Maurits den Prins, dat de Gedeputeerden hem hadden
toegezonden ,,1'uytschot de toutes les villes et grietenyes. lesquels
nous viennent asteur [d.w.z. a cette heure] bien a propos"!! Doch
uit de 31 Augustus door Maurits aan Gedeputeerden ingediende
„versochte hjst van de uytschot der ingesetenen deser Provintie,
so veel als derselver allreede op de Youwer [Joure], zijnde haer
rendevous plaetse, gearriveerd zijn", blijkt, dat toen 14 compagnieën waren opgekomen, waarvan 3 uit Leeuwarden, 6 uit de kleinere steden en 5 van het platteland. Uit de toevoeging: „dan dit
is alleen noch maer noch een derde deel, gelyck bericht word, van
t gene te comen geordonneert is", valt af te leiden, dat in 1673
geweldig de hand moet zijn gelicht met den derden man, want het
*) Archives, t. a. p., p. 335. De zeer stellige order voor Rabenhaupt is afgedrukt op
p. 335/6.
*) Wij cursiveeren. Ook in 1672 waren de Doopsgezinden vrijgesteld geworden van
het opbod (toen tegen betaling; verg. blz. 13), doch 30 Mei 1673 O. S. was door de
Staten, na overweging of de Doopsgezinden zouden worden geëxcuseerd van het generale opbod, besloten, dat zij, zoowel als de andere ingezetenen, dan in persoon zouden
moeten verschijnen of een man in hun plaats stellen (Groot Plakkaatboek, V, blz. 982).
*) Zie hieromtrent: Joumael ofte daghregister van de uyttocht der burgerlycke
manschap van de Provintie van Vrieslandt, uytgetogen in den jaare 1673 (16/26 Aug.
tot S/15 Oct.). Beschreven door Goslingh Colonna (hopman over een compagnie burgers), Bolsward, 1673 (aangehaald bij Eekhoff, blz. 473/4). Het desbetreffende Plakkaat is afgedrukt bij Van Domselaer, II, blz. 579/80.
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uitschot was dat jaar georganiseerd i n compagnieën v a n 60 man
(blz. 73), zoodat er toen zeker geen 1000 present kunnen zijn geweest, derhalve geen 3000 werden verwacht, terwijl toch i n 1672,
toen er volgens een latere berekening v a n de ingenieurs Y p e y en
De Boer 7620 moesten komen (blz. 60), althans ongeveer 5. tot
6000 opgekomen zijn (blz. 60/1). Joure was vermoedelijk gekozen
als kantonnement, omdat het opbod daar achter den veiligen
vleugel lag, gedekt door onderwaterzettingen en niet ver van het
hoofdkwartier Heerenveen ).
Laatstvermeld besluit v a n Gedeputeerden was mede een uitvloeisel v a n een missive van Maurits dd. 23 Augustus, waarin
deze — verstoord geraakt over het geweldig talmen met het z.g.
opbod — verzocht, dat daarvan eindelijk „iets magh aencomen,
also onmogelijck is met het weinige volck, dat w y hebben, so een
groot district v a n 17 uyren gaens te bewaren". Maurits schoof alle
verantwoordelijkheid voor de dingen, welke zouden gebeuren,
van zich af door zijn brief te besluiten: „Indien eenig ongemack,
dat G o d t verhoede, ons overquam, so sullen myne brieven uytwiesen, dat het aen myne aenmaninge niet en heeft gemanqueert,
maer aen die gheene regenten, dewelcke daertoe gestelt zijn, om
door haer authoriteit en gesagh sodanige saecken te verschaffen,
dewelcke tot dienst van de Staet ende de detentie van dese
Provintie sijn streckende, want den tijt en d'occasie verloren sijnde, is een groote en irréparable schaede".
1

c. de „ v o l m a c h t e n " , d.w. de met volmacht voorziene personen
uit de grietenijen en steden, aan te manen om zich i n die gevaarlijke
constitutie van zaken onmiddellijk op het Landschapshuis te vervoegen, om daar gezamenlijk, „zoo op het inlaten van zeewater
als andere voorvallende poincten, des Lands behoudenisse concerneerende, te dehbereeren en resolveeren". Het inlaten v a n Zeewater heeft inderdaad andermaal plaats gevonden. 25 Augustus,
dadelijk na het gebeurde bij Donkerbroek, stelde Maurits Gedeputeerden voor de sluizen te openen, „ d a t het landt weder onder
') Bij het zenden van dat uitschot deed zich een eigenaardige kwestie voor tusschen
de regeering van Franeker en de Hoogeschool aldaar. Deze laatste zond „als een besonder territoir" 2 man afzonderlijk in het veld. Franeker verzocht om ze niet in het
leger toe te laten, ze c.q. terug te zenden. Gedeputeerden stelden bij resolutie van 5/15
Sept. 1673 op een verzoek van Professoren van 3/13 t.v. deze op grond van de privilegiën in het gelijk, terwijl Franeker een vermaning kreeg over zijn „impertinent verzoek" 1
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water gezet worde" en hij voegde er in een P.S. bij: „H.Ed.Mog.
laten doch alsoo dadelijck alle sluysen opsetten; beter verdorven
als geen landt". 30 Augustus meldde Maurits den Prins, dat hij,
zoodra hij s'vijandstroepenverramelingbij Steenwijk vernam, alle
[zee] sluizen had doen openen; „le pays s'inunde avec 1'eausalée
et cela avec le bon plaisir et consentiment des Messieurs les députés
de cette province";
d. de allerlaatste reserve aan geregelde troepen, nl. de compagnie-koloneüe van den Stadhouder*) en de compagnie-Loo te gelasten om dadehjk af te marcheeren, ondei^eidenhjk naar de
schansen Brebergh en Swartendijck;
e. ruiters op kondschap uit te zenden naar de Brebergher
schans, „wes aengaende de luitenant Vonck ontboden ende binnen
gestaen sijnde, mondelinge ordre van 't Collegie heeft ontvangen" ) . Hier zag men derhalve het zeer merkwaardige verschijnsel,
dat het hoogste Staatsgezag (namens dit fungeerden Gedeputeerden), zelf en voor een gedeelte, doch geheel buiten den bevelhebber Maurits om, den z.g. ophelderingsdienst regelde 1
/. aan de Staten van Stadt en Lande de noodige assistentie te
verzoeken.
4°. Committeerden Gedeputeerden 16/26 Aug. twee heeren om
de 2 redouten aan den Zwarteweg (3 linie op den hhkervleugel;
blz. 48) ten spoedigste te doen herstellen, van alles te voorzien en
door 150 man uit Leeuwarden te doen bezetten. Om deze zaak
smakekjk te maken, werd erbij bepaald, dat die bezetting na eenige dagen door een gelijk getal zou worden afgelost. De burgerij
maakte dadehjk bezwaren, indien die bezetting, evenals het z.g.
uitschot, ten deele door de stad moest worden betaald. Ingeval
van uitersten nood, d.w.z. indien de vijand recht op die schansen
afkwam, wilde men echter wel met 5 a 600 man komen!!
5°. besloten Gedeputeerde Staten 17/27 Aug.:
a. om den ammunitiemeester te gelasten zoo snel mogehjk
3 kanonnen met toebehooren op pramen op te stellen en naar
1

e

') Dit moet zijn geweest de eigen compagnie van Hendrik Casimir uit het regiment
te voet Nassau-Friesland, ook wel genaamd „Gardes van den Stadhouder", waarvan
Hendrik Casimir (eere)kolonel was. Voorts bestond er nog een afzonderlijke, sterke
compagnie „Garde van den Stadhouder".
*) Nicolaes Vonck, gereformeerd officier (d.w.z. op reform gesteld) komt met 25 L.
ter maand (dus gewezen luitenant) voor in den Staat van Oorlog 1680 enz. Of dit dea
bovenbedoelden betreft, is mij niet bekend.
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genoemde schansen te zenden, ten einde het acces tusschen de 2
wielen aldaar behoorlijk te kunnen bestrijken;
voorts naar aanleiding van een P . S . onder het gevechtsbericbt
van Johan Maurits v a n 26 Augustus:
b. Kolonel Burrnania, die, niettegenstaande de vijand als voor
de deur stond, ongeacht zijn eed, eer en plicht i n het geheel niet omzag naar zijn regiment, waarvan hij zich reeds wekenlang had verwijderd, aan te schrijven o m zich, ter waarneming van zijn schuldigen plicht, bij zijn regiment te vervoegen, „ b y faulte van welck
tot sijn leedwesen tegen hem zal worden geprocedeerd" ) ;
c. „ d a t aan alle andere zoodanige officieren, die zich, zonder of
boven verkregen verlof van hun regiment absenterende, alhier onthouden, de herbergen daegs frequenteren ende straeten.gaenslypen ), door twe boden uyt de naem van dit collegie sal worden
aengeseit en geïnsinueerd om haer de facto ter waerneminge van
functie nae en b y haer resp. regimenten te vervoegen, by poene
van dadelycke cassatie" !
d. „ d a t Heere Prince Maurits, soo wanneer S y n Furstl. Doorlt.
wegens de authorisatie, aen deselve gegeven soo v a n de Staet als
vande Heere Prince Orangièn, eenige officieren wegens slappicheit
ofte wandevoiren quam te casseren, daerby wegens dit collegie sal
worden gemaintineerd ende sodaniche gecasseerde officieren b y
hetselve voor gecasseerd sullen worden geholden" *). E e n merkwaardig staaltje voor de toenmalige legertoestanden, vooral, i n dien men bedenkt, dat de eenige groote aanval, welke Friesland
gedurende de jaren 1672/3 te doorstaan heeft gehad, toen i n vollen
gang was.
x

a

Blijkbaar had Maurits niet veel vertrouwen i n de standvastigheid v a n Gedeputeerden, want 30 Augustus schreef hij hun te
hopen, dat de gecasseerde officieren zulks inderdaad zouden blij') Er waren destijds 3 Burmania's in onzen militairen dienst, nl. Feyo, Poppe en
Watzo. Zie 1 le en 12e generatie van genoemd geslacht bij Ferwerda, alsmede Ten Raa
en De Bas, V. Deze moet lijn geweest Watzo v. B., die 8 Feta. 1672 kolonel werd van
een 4 t.v. nieuw opgericht regiment op Friesland; t. a. p., p. 491/2. Poppe v. B.,
Oostendenaar, was luitenant-kolonel commandant van het regiment Nassau-Friesland
(van den Stadhouder).
) Maurits had geschreven: „en over de straeten wandelen gaen, treckende 's Landt
gagie iaeren langh sonder een quartier uyrs dienst daer voor te doen"! Burrnania verdiende „wel een cassement".
') Toen Maurits einde April 1673 naar het Noorden werd gezonden, had hij reeds
in zijn ontwerp-instructie de bevoegdheid bedongen om officieren te mogen schorsen;
verg. blz. 82.
2
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ven. Het door hem van de Gecommitteerde Raden van Holland
overgenomen middel om de kolonels en officieren in hun „gagie
aan te tasten", ten einde de misdadigers onder de soldaten uit te
vinden, die de inwoners mishandelden, vond ruime toepassing.
6 September vroeg Maurits minstens 100 gedrukte exemplaren
van een ter zake uitgevaardigd plakkaat, ten einde dat te doen
verspreiden onder de officieren, (blz. 203).
Toen Munster overging tot zijn aanval op de Friesche Linie, verplaatste hij, in front demonstreerende tegen onze posten langs de
Linde, zijne hoofdmacht van Steenwijk in N.O. richting naar Diever, teneinde aldus die Linie op haar linkervleugel te omtrekken.
Hoe alles zich tijdens zijn aanval heeft toegedragen, bhjkt vooral
uit een soort gevechtsbericht, dat Johan Maurits 26 Augustus
1673 (dag na den terugtocht) aan Gedeputeerden zond ), alsmede uit zijn uitvoerig schrijven van dienzelfden dag aan den
Prins *) en uit een niet-onderteekend verslag, 16/26 Augustus uit
Heerenveen aan de Regentes naar 's-Gravenhage verzonden ).
De vijand was voortgerukt, „ongeacht gestouderivieren,geïnundeerde landen, geruïneerde wegen en afgecapte groote boomen".
In den nacht 24/5 Aug. rukte hij op in 3 colonnes: overste Haultin
tegen het fort Blessebrug; hij passeerde bier ten slotte over de
weer begaanbaar gemaakte brug en over een klein dammetje
[stuwdam in de Linde?]; Bellerose rukte op tegen Bekhof; Generaal Mornas, bevelhebber over alle troepen, nam met de hoofdmacht zijn weg door Makkinga, voornl. richting-Donkerbroek.De
vijand had zooveel pioniers en timmerlieden bij zich, dat hij hier
en daar de geruïneerde wegen niet gebruikte, doch „groote passagiën" (colonnewegen) door de onderwaterzettingen deed maken.
Passen door onzerivierenlinde en Tjonger waren hem „apparent
door onze eigen boeren en verraders van het land aangewezen".
Vooral uit het rapport aan de Regentes sprak groote bevreemding, dat de toestand geheel anders was gebleken dan het bericht der grietluiden, dat het water te Donkerbroek en hij Blessedijk niet doorwaadbaar was. Nauwelijks hadden de onzen de
Blessebrug en de schans aldaar in brand gestoken,of de vijand was
x

3

') K. H. A., no. 2630, 1 IV.
•) K. H. A., no. 2630, 1 I.
*) R. A., Archieven van de Friesche Stadhouderlijke secretarie, no. 48.
Van Dam Van Isselt

13
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elders al bijna over de Linde; nauwelijks had Brandt zijn kwartier
Oudeberkoop in brand gestoken en schans Beckaf vernield, of de
vijand was reeds door het water „op plaetsen, daer het de peerden
maer aen de sadel ging, en elck ruyter een voetknecht achter hem.''
De vijand beging vele wreedheden. Uit de vóór de Linie gelegen
dorpen vluchtten de huisheden in grooten getale onder medeneming van tilbare have en goed. Hier en daar bleef men door de
dras geraakte wegen steken en geraakte alles in 's vijands handen.
De ten deele verlaten oorden werden door de Munsterschen gebrandschat of platgebrand. Nog dien nacht passeerde 's vijands
hoofdmacht Donkerbroek, waar Maurits persoonhjk brug en overgang over de Tjonger had doen verbreken, meenende, zooals inwoners verzekerden, dat de vijand dan werd gestuit; deze was
echter op 3 plaatsen den bovenloop van dit riviertje doorgetrokken „ce qu'on leur pouvoit avoir empesché en cas qu'on eu un
regiment de cavallerie de ce costé-la"; Maurits had daar toen echter slechts 34 paarden! De vijand was nu over, d.w. achter de
Tjonger, en kon zich dadehjk in verschillende richtingen wenden
om onze troepen bij gedeelten te verslaan, wat door den grooten
afstand van 3 a 4 uur tusschen de gescheiden deelen mogehjk was
om vervolgens Heerenveen te forceeren ). Hij kon n.1. over den
hoogen zandigen rug tusschen Linde en Tjonger in Z.W. richting
(Oldeberkoop) tegen de linie front N.O. onder kolonel Brandt
richting-Wolvega oprukken dan wel, nog meer uithalende, ook de
Tjongerhhie omtrekken door zich over Gorredijk ineens tegen
Heerenveen te wenden.
1

Volgens Maurits' brief van 26 Augustus aan den Prins was de
totale sterkte des vijands minstens 8300 man infanterie en cavalerie. Door die groote macht had Maurits zich gedwongen gezien om
zijn „postes extérieures" (verg. blz. 112) te ontruimen; doch hij
voegde er dadehjk aan toe: „tout le terrein que nous avons quitté
comme susdit, les ennemys 1'ont possidé devant mon arrivée,
tellement que nous avons et possédons encore, Dieu mercy, les
principales postes ) pour défendre la province et pour empescher
rinvasion des ennemys".
Daar Maurits duchtte, dat de bezettingen der nog intacte wer2

') Johan Maurits 30 Aug. 1673 aan den Print.
*) Wij cursiveeren. Maurits beschouwde dus de Lindestelling als een lijn van vóórverdediging. Zie ook blz. 197 dd. 26 Aug. en 200.
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ken in eerste linie (Linde) en wellicht ook sommige troepen hoogerop achter de Tjonger door de Munsterschen zouden worden
afgesneden, gelastte hij, „dat de onse haere quartieren veriaeten,
d'onhoutbaere schansen ruïneren en sich gevoeglyxt tot een gros
herrewaerts [d.i. op de reduitstelling Heerenveen] retireeren souden, staende hy gisteren en de heeré Stadhouder den geheelen
dagh met ons armeetje in het veld". Aylva verrichtte den terugtocht recht achterwaarts over de Schooterbrug, kolonel Brandt
met de troepen, die den hoogen rug tusschen Linde en Tjonger
hadden afgesloten, al schermutselende over de Tolbrug
De poging des vijands om beide vooruitgeschoven kantonnementen af te snijden van Heerenveen mislukte; alleen werd de
brandwacht van 15 Friesche dragonders in schans Bekaf gevangen gemaakt. „Par la bonté de Dien, nous avons fait une heureuse
et glorieuse retraite; nos officiers et soldats ont trés bien fait, tousjours escarmoushant en se retirant d'une haye al'autre" ). Daar
de onzen bij dezen terugtocht wèl vele gewonden, doch slechts 2
dooden hadden, kunnen de gevechten onmogelijk ernstig zijn geweest. Aylva's troepen werden, na een schermutseling bij Oudeholtpade, door deelen van Maurit's reserve opgenomen aan de
Schooterbrug, welke reeds sedert 1672 door een schans werd gedekt (blz. 47), kolonel Brandt, die dapper stand hield en daarom
een tweede order tot teruggaan moest ontvangen, te Mildam ).
Bij deze concentratie der onzen kwam het bij dat dorp tot een ruitergevecht, waarbij de vijand werd teruggedreven en graaf Dohna,
kapitein in het regiment van Holsteyn, den Franschen Kwartiermeester-Generaal wondde. Voorts onderscheidde zich zeer kapitein Torck, dienende in het regiment van kolonel Torck *). Toen te
2

s

*) Dus langs en ter weerszijden van de door Johan Maurits genoemde „Brughlaen"
(verg. blz. 184, noot).
*) Johan Maurits 26 Aug. 1673 aan den Prins.
*) Van der Kop, Militair Weekblad 1902, blz. 101, vermeldt, dat Maurits in persoon
hierheen is opgerukt, ook met geschut. Daar deze er echter in zijn beide gevechtsberichten van 26 Aug. over zwijgt, is het onwaarschijnlijk.
') Maurits schreef 30 Aug. 1673 in zijn tweede rapport aan den Prins: „ U n capitain
du regiment du colonel Turck, fils du bourgemaistre Turcq de Bergen-op-Zoom, a
fait une trés belle action; il a rencontré 60 hommes de 1'ennemy....; nostre capitaine,
aussi n o m m é Turck, n'avoit que 40 hommes.. . . " Hij was hier onjuist ingelicht. De
kapitein (reeds vermeld op blz. 216 in hetzelfde regiment) heette wel zeker Torck en
diende in elk geval in het regiment van kolonel Hen(d)rick Torck, opvolger van Aquila
(de zoon in het regiment van zijn vader?). Kolonel H . Torcq , die 11 Aug. 1674 bij
Seneffe sneuvelde, teekende steeds als hier vermeld en zegelde met het wapen van het
adellijk geslacht Torck (uitgestorven), voorkomende in het jaarboek 1891 van den
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Goiredijk, de meest O.vleugel van onze geconcentreerde stelling
voorwaarts van Heerenveen, bericht was ingekomen, dat de vijand met een uitgelezen detachement van 60 man onder 3 officieren over de venen wilde komen om Gorredijk te verrassen, werd
Torck met 40 a 50 man te paard hun tegemoet gezonden. Hij chargeerde driemaal op den vijand, en wel op het regiment van
den Prins van Fürstenberg,- het beste, dat de vijand in dienst had.
Bij de eerste charge doodde hij er 12 en wondde er 15; ofschoon de
vijand zich achter „de landweer" [dijk] terugtrok, bracht bij de
rest gevangen binnen Gorredijk ). Uit een mededeeling aan de
Regentes, dat behalve Beckaf, Blessebrug en Wolvega ook Schooten en Mildam waren prijsgegeven, blijkt, dat Maurits ook de
Tjongerlinie had losgelaten en zich beperkte tot de stelling voorwaarts van Heerenveen. 's Avonds tegen 6 uur had men zich daar
„gesamentlijck geconjungeert gevonden".
Na den terugtocht over de Tjonger rukte Aylva met zijn troepen op Heerenveen e. o., Brandt bewaakte met zijn dragonders de
O. toegangen tot Heerenveen en vestigde zijn hoofdkwartier te
Langezwaag. De vijand kwam met zijn hoofdmacht niet verder
dan Oldeberkoop en de Blessebrug. Er werden ookftendentieuse ? ]
minder gunstige berichten omtrent den terugtocht der onzen verspreid, want 1/11 Sept. deed Maurits priester Bartholomeus de
Lamorra uit Leeuwarden ontbieden om zich in het hoofdkwartier
te „purgeeren" van hetgeen hij naar Leeuwarden en elders zou
hebben geschreven, „omme daerdoor eene verbaestheyt ende confusie by de gemeente te veroorsaecken, voorgevende alsoff d'onse
met verslagentheyt te retireeren genootsaeckt waeren".
Door het ontruimen van den hoogeren landrug tusschen Linde
en Tjonger werd het belangrijke vleugelsteunpunt Shjkenburg
van de zijde van Wolvega in de flank, ten deele zelfs in den rug
bedreigd. Maurits had daartegen tijdig bevel gegeven om de
sterkte der bezetting belangrijk op te voeren. 9/19 Aug. meldde
1

Nederlandschen Adel, blz. 257 e. v. Hij zelf is daar te vinden op blz. 273 als kapitein
in 1652, daarna luitenant-kolonel en commandant van Emmerik. Met het Bergen op
Zoomsche regentengeslacht Turcq, waartoe o.a. behoorde de bekende Doctor Justus
Turcq, burgemeester buiten der bank 1663/70 en 1673/6, en waarvan een fragmentgenealogie aanwezig is in de bibliotheek van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, had het adellijke geslacht Torck, voor zoover bekend, niets te maken.
*) Johan Maurits 26 en 30 Aug. aan den Prins; ook 26 Aug. aan Gedeputeerde
Staten.
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kapitein Van Glinstra, die er het commando kreeg ), dat hij er met
zijn compagnie en die van kapitein Cornelis van Scheltinga was
aangekomen [totaal 170 man] *); de oorspronkehjke bezetting
[van Corbach en zijn 35 „gecommandeerden"; verg. blz. 105 e. v.]
was naar hare compagnieën teruggekeerd. Daar Glinstra er nog
veel te doen vond, vroeg hij dadehjk „een stukje canon" aan om
de gracht en den dam door de Linde te bestrijken, voorts stormpalen, kruit, lood en lonten, welke er nagenoeg geheel ontbraken!
Op verstrekking van deze munitiën stelde Maurits dadehjk order.
De zomer was thans voor een zeer belangrijk deel voorbij en
's vijands hoofdaanval stond voor de deur! 23 Augustus waarschuwde Maurits den commandant; dat de vijand een aanval op
Slijkenburg in den zin had »); daarom zond Maurits dien dag bovendien kapitein Bootsma met zijn compagnie erheen; daar deze
de oudste was, kreeg hij er het bevel. Voorts gaf Maurits 24 Augustus last om de batterij, welke den dam door de Linde bestreek, te
doen opmaken en deed bij enkele lichte stukjes geschut uit Kuinre
zenden; daar dien dag een uitlegger terugkeerde, bewapend met 6
stukken van 6 U, was het fort nu ruimschoots voorzien van artillerie. 25 Augustus berichtte Bootsma aan Maurits, dat de werken
voltooid waren en hij alles had, wat noodig was; de wegen naar
Wolvega waren doorgegraven, de bruggen opgenomen en sluisjes
geopend, zoodat het onmogelijk was om die „passagiën" te gebruiken. Een sterke troep vijandelijke ruiters, den vorigen dag doorgedrongen tot het dorp Spanga [= Spangen], had daar moeten
omkeeren. Dit bericht kruiste zich met een waarschuwing van
Maurits van 26 Augustus aan Bootsma: „also wy nodigh gevonden hebben, vermits het starcke aennaderen en attaqueeren van
den vyant op onse buyten posten, d'onse herwaerts te doen marcheeren en also den pas om na Slyckenburgh te comen tegenwoordig voor de vyant open legt", zoo moest Bootsma dag en nacht
goed op zijn hoede zijn, veelvuldig kondschappers uitzenden en de
wegen naar Wolvega zooveel mogelijk laten vernielen.
Door zijn omtrekkende beweging over Oldeberkoop had Munster de Friezen uit de LindesteUing gemanoeuvreerd, door het be*) Zie voor deze familie het 3e stuk der Friesche Genealogieën van A. Ferwerda.
') Aylva 19 Aug. N. S. aan Maurits.
*) De vijand demonstreerde tevens tegen het front der Lindestelling; verg. blz.
180 en blz. 193.
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zetten van Donkerbroek ook de Tjongerstelling omtrokken. Zijn
hoofdmacht betrok nabij eerstgenoemd dorp een volgens de toenmalige regelen der kunst aangelegd huttenkamp met vier fronten •
een groote voorraad levensmiddelen werd bijeengebracht Alles
wees op een langdurig verblijf, waaraan natuurlijk een poging
verbonden zou worden om nog verder Friesland binnen te rukken
hetgeen alleen kon plaats vinden door Maurits' teruggetrokken
hnie voorwaarts van Heerenveen hetzij te omtrekken of in front
te forceeren. Toen na enkele dagen bleek, dat de uitgezonden
detachementen niets van beteekenis vermochten uit te richten
verplaatste Munster zijn h(>ofdrnacht naar Wolvega aan den grooten weg naar Heerenveen. Het is onaannemelijk, dat hij zich na
zqn mislukte pogingen om die linie te omtrekken, nog de illusie
kan hebben gemaakt haar daarna in front te doorbreken • daarom
heeft deze verplaatsing stellig ten doel gehad om zijn grooten
terugtochtsweg Wolvega-Steenwijk beter te dekken en zijn
hoofdmacht dichter daarbij te brengen. Munster's positie toch
met de Tjongerlinie. waarachter de Friesche hoofdmacht, in front'
de open Lmdevallei, welke nog onder water stond, in zijn rug was
bekneld en gevaarvol Dit alles deed weldra zijn invloed gevoelen, temeer, daar een hevige N.W. wind het water naar het Z O
der Provincie opstuwde. „Na eenige dagen verblijf aldaar vermerkende, dat de rivier de Linde, dewelke by Slykenberg met een
dam gestopt was, in één nacht soo gewassen was, dat de weg naar
Steenwijk t' eenemael onder lag, soodat men geen onderscheyt tusschen de wegen en slooten meer maken konde, resolveerden te retireeren naar Steenwijk, brandende eenige huysen, ruïneerende alle
de voeragie, dewelke de onse noch overgelaten hadden, en marcheerende alsoo met groote disordre over de Blesbrug; het fort
aldaar, by d'onse gemaakt, behielden sy soolang om hare retraite
te favonseeren, totdat alles daar over was; daarna wierde het
selve t'eenemaal geslecht. In dese retraite reden veel van hare
wagens in de slooten, verscheydene vielen met wagen en paarden
van de brug in 't water en verdronken, waarmede desen tocht en
desseyn der vyanden geëyndigt wiert" *).
30 Augustus week Munster met zijn hoofdmacht weer terug
») Bij het prijsgeven van de Lmdelinie waren Kuinre en Slijkenburg, welke de rechtervleugelaanleuning ook van de Tjongerlinie vormden, uiteraard vast ^onze handen
gebleven, en daarmede ook de inundatiemiddelen.
•) Van den Bosch, IV, blz. 41/2.
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naar Steenwijk, Meppel (zwak), Staphorst—Rouveen en Zwartsluis, waarachter als ruggesteun de Stelling aan den beneden-I Jssel
Hasselt—Zwolle—Kampen; de Fransche troepen trokken naar
Zutphen, Doesburg en Arnhem, „hebbende in dezen tocht wel
over de 600 man verlooren en niets anders uytgerecht als de arme
landtluyden, die geen contributie betaalden, van 't hare berooft
en zeer qualijk getracteert" ). Maurits schreef den Prins dien dag:
„L'ennemy a quitté tout en brulant beaucoup de maisons et tirant
beaucoup de paysants pour empescher que nous ne devrions avoir
langue d'eux". De verschillende posten van de Lindestelhng, door
den vijand geslecht, werden onmiddellijk door Friesche troepen
weer bezet en in den vorigen staat opgemaakt. 31 Augustus meldde Van Hania, die steeds een gedetacheerden post te Assen had,
van de Swartendijkster schans, dat in Drenthe niets meer omtrent
den vijand werd vernomen.
Het geheele, grootscheeps opgezette offensief van Munster tegen het
hart van Friesland, waarvoor zelfs Fransche troepen uit Arnhem,
Nijmegen en», waren aangetrokken, liep op niets uit. De vijand
stootte het hoofd vóór de reeds van nature sterke Friesche Linie, nog
sterker gemaakt door het water en de weerstandskracht der Frieztn.
In 1672 had hij haar steeds als bij intuïtie ontzien *).
Het schijnt, dat de Prins, misschien onbewust, een domper
heeft gezet op Johan Maurits' gerechtvaardigde geestdrift over de
bevochten uitkomst. Laatstgenoemde schreef althans 30 Augustus, dat hij 's Prinsen brief van den 26 uit het kamp bij Raamsdonk had ontvangen niet de hjst van de vijandelijke strijdkrachten, die bij Steenwijk verzameld zouden zijn geweest; dat waren
uiteraard de gegevens van Munster's afgedankten Generaal-Adjudant (verg. blz. 188). Maurits voegde er aan toe: wie U die opgave
heeft verstrekt, moet slecht ingelicht zijn geweest en heeft vermoedelijk niet geweten, dat aan Munster 2500 [Fransche] ruiters
uit Wesel, Nijmegen en Arnhem, alsmede 700 man infanterie van
de belegeraars van Maastricht, waren toegewezen*); bovendien
had hij verschillende afdeelingen uit Gramsbergen en andere nabije
1

en

») Van Domselaer, II, blz. 580. O.a. waren Diever en Beilen geplunderd.
) Voor hetgeen er nog over is van de posten der Oude Friesche Linie zie men Aanteekening V aan het slot van deze studie.
') Het is zeer wel denkbaar, dat de overgeloopen Munstersche Generaal-Adjudaut
die Fransche versterkingen over het hoofd gezien dan wel zich beperkt heeft tot een
opgave van de troepen, te en om Steenwijk bijeengetrokken; Maurits liet nu weer de
Fransche infanterie, van de Veluwe gekomen, onvermeld.
2
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plaatsen weten aan te trekken. „Cest bien assuré que 1'ennemy a voulu faire un grand effort pour séparer et battre nos troupes avancées, après cela de veriir a vive force sur 1'Heerenveen, cequ'ü ne pouvoit s'effectuer sans un bon corps". Uit berichten'van
kondschappers, spionnen, gevangenen, deserteurs,onze vrijgekomen gevangenen, die 4 dagen met den vijandhadden gemarcheerd,
bleek unaniem, dat de vijandelijke macht tusschen 8. en 9000 man
bedroeg met 6 stukken, 2 mortieren en 134 karren met munitie *).
Toen 's vijands aanvalskracht volkomen gebroken bleek, besloten
de Staten 19/29 Aug. in een buitengewone vergadering om Gedeputeerden te gelasten er prompte order op te stellen, „dat 's Lands
sylen ende sluisen de facto, sonder een moment tijts te versuimen,
alomme wederom werden toegedaen en toegehouden tot nader
ordre". Uit de toevoeging, dat het den Staten ernst was, „dat dese
haer welmeninge prompt ende punctuehjck geèxecuteert werde",
valt af te leiden, dat men er bevreesd voor was, dat de bevolking
het inundatiewater andermaal ontijdig wilde laten afloopen. 21/31
d.a.v. besloten de Staten — „gekt aan den eenen kant, dat de
vyant wederom van de frontieren is geweecken, uit welcke insicht
de zylen ende sluisen jonghst sijn geopend, en aan den anderen
kant, dat door den ongemeenen stereken regen, die Godt almachtich sedert van den hemel heeft ende noch laet vallen, vele landen
onder water geset en hun eigenaren ongemeenen last bezorgden en
hun onmachtig maakten er winsten van te trekken" —, dat 's
Lands sluizen aanstonds zouden opengezet en het binnenwater
zou uitgelaten worden, „vooreerst op één voet *), in conformité
van het jongst geconcerteerde tusschen Prins Maurits van Nassau
en de gecommitteerden van den Staat".
Hoewel Gedeputeerden hadden vernomen, dat het voor de Provincie ten hoogste werd vereischt eenig water kwijt te raken, ook
dat de vijand den bodem der Provincie had verlaten, wilden zij
toch geen uitvoering geven aan „deze resolutie van hun principalen op 't stuck van 't uitlopen van 't binnenlands water", zonder
eerst het welmeenen van Maurits te hebben gevraagd. 1 September vereenigde deze zich ten bate van de goede ingezetenen met
die resolutie; de vijand had onze „buitenposten" (= onze voorste
D e
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linie) ten eenenmale verlaten en was niet spoedig meer te verwachten. De Bisschop van Munster verliet Zwolle half September
1673 om zich weer aan zijn landszaken te gaan wijden *).
Natuurlijk vatte Maurits onmiddellijk na het echec van Munster
zijn plan tot een offensief in het Noorden weer op. Aan de mogelijkheid om 's Prinsen vérstrekkend denkbeeld van 14 Augustus
te verwezenlijken, derhalve met Rabenhaupt op de Veluwe dien
de hand te reiken (blz. 175), werd in het Noorden niet meer geloofd. De strategische grondgedachte van dit laatste plan was uitnemend: door een krachtigen druk vanuit de nevenbasis in het
Noorden aldaar zooveel mogehjk vijandelijke troepen binden, derhalve indirect, doch daarom niet minder krachtig den nu in voorbereiding zijnden hoofdstoot van den Prins tegen Naarden ondersteunen. Volkomen terecht komt Dr. Theissen aan het einde van
zijn studie over „Stad en Lande in 1672", daarbij inzonderheid
lettende op de Groningsche Linie, tot deze belangrijke slotsom :
„Had men dezerzijds over meer troepen de beschikking gehad en
ware men niet gedwongen geweest, zoodra het ergste gevaar
ergens geweken was, die weer naar andere, meer bedreigde punten
te verplaatsen, het bevrijde Noorden zou het uitgangspunt voor
een ernstige flankbedreiging van het vijandelijke leger in het centrum hebben kunnen worden, een bedreiging, die allicht tot spoediger ontruiming van het grondgebied van de Republiek aanleiding had gegeven, 't Zou niet de eerste noch de laatste maal geweest zijn, dat, tusschen Holland en deze streken gevat, een vijandelijke macht tot capitulatie of wijken zou zijn gedwongen" *)
(1515; 1813). Maar nu de middelen tot zulk een offensief! Zij bleken van geringere waarde dan Manrits ze 1 September den Prins
schilderde (blz. 202/3); daar deze bovendien den aan het Noorden
weer in uitzicht gestelden ruggesteun van 3 regimenten cavalerie
onthield, kon uiteraard van het grootsche plan niets komen. Maurits' hoofdgedachte beperkte zich derhalve tot het meer bescheiden voornemen om Coevorden te ontzetten; om hierna te vermelden redenen (219/21) bleef ten slotte zelfs dit plan onuitgevoerd.
Natuurlijk werden voor optreden in Drenthe ««Wtroepen, voornl. cavalerie, vereischt. Maurits bleef daarom rekenen op de hem,
») Depping, S. 189.
') Theissen, t. a. p., blz. 177/8,
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doch om geheel andere reden, door den Prins 26 en 27 Augustus in
uitzicht gestelde cavalerie uit Holland (blz. 188/9). 29 Augustus
schreef hij dezen, voor zeker te hebben vernomen, dat Rabenhaupt den Prins om eenige ruiterij had verzocht, welke hem rechtstreeks mocht worden toegewezen. Maurits verzette zich uiteraard
als bevelhebber in de Noordelijke Provinciën tegen een dergelijken
gang van zaken: zijn commissie [= instructie, positie] zou daarmede worden gekrenkt, „ende met desen man (denwelcken, naar
dat hem Gott Glück gegeven heeft, hoofardig wort) niht soude te
recht koomen können, vermitts airede tot 3 mahl toe op mein patent het regiment van Pamfile ende 2 compagnieën tragens te
senden in dese nodige occasie geweigert heeft ) (verg. blz. 183).
Nu alles gedaan en de vyant geretireert, sent hy hetselve, doch
hebbe het wederom, nu in Friesland niet meer noodig zijnde, contermandeert om in dy quartiere [Groningen] tegens den veyandt
te ageren". Maurits vroeg daarom, dat de Prins hem eenige ruiterij
mocht zenden. Andermaal een bewijs, dat het ook tusschen Johan
Maurits en Rabenhaupt niet goed ging. 30 Augustus heeft Maurits dezen ontboden om te beramen, over „une bonne diversion"
[gezamenlijk offensief], waartoe alle eigen troepen vereenigd zouden worden met de door den Prins in uitzicht gestelde cavalerie.
Dien dag schreef Maurits dezen: „Je me réjouis fort que V. A . a
résolu de m'envoyer trois régiments de cavalerie". Maurits vroeg
daarbij dan een opperofficier om ze te commandeeren, „puisque
Mr. Haren a quitté la guerre et est devenu grietman" ). Onomwonden had Maurits t.v. Graaf van Waldeck te kennen gegeven,
dat hij [vermoedelijk wegens de plaats gevonden oneenigheden
van Juh] niet op De Montpouillan's terugkeer rekende. „Daerbij
komt, dat de Friesche lucht ook niet dienstig is voor zijn gezicht " *).
Reeds 1 September was Maurits minder optimist nopens den
van den Prins te ontvangen steun; niettemin bereidde hij het beoogde offensief voor door al die maatregelen, welke daartoe in het
Noorden konden worden getroffen. Dien dag schreef hij den
l

2

') Dit staat letterlijk in dezen brief aan den Prins, welke bij uitzondering in het
Nederlandsen is, ook in Maurits' brief van denzelfden datum aan Waldeck wiens
medewerking hij in dezen inriep. SteUig zullen hier zijn bedoeld de 2 c o m p a g n i e ë n
dragonders van Brandt, die zich in Groningen bevonden (blz. 215).
*) Zie voor hem verder blz. 204 en 225
*) Zinspeling op De Montpouillan's oogziekte van Juli t.v.
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Prins: „Je n'ay rien encore appris de ces trois regiments que V. A.
a destiné pour venir icy; non obstant, je fais assembier nos troupes, tant ceux de la province de Frise que ceux de Groningen et
pour guarder nos quartiers, j'ay une bonne troupe a main des
bourgeois et paysants armés, assez bonnes gents et pour mieux
effectuer vostre dessein, je part tout asteur [= a cette heure]
pour parler a Mr. Rabenhaupt au moytié du chemin de Groningen
pour concerter ensemble, afin de faire une diversion, soit vers
Swoll ou ailleurs, puisque j'entends que V. A . fait assembier un
grand corps d'armée a Amsterdam avec quantité de bateaux" ).
Voorts vroeg Maurits Gedeputeerden om hem — daar de Prins
een „groot desseyn" voor had en hem in verband daarmede had
gelast om rijn troepen te „conjungeeren" met die van Rabenhaupt
[tot een offensief] — behalve de reeds gevraagde, echter nog niet
ontvangen 100 wagens binnen 2 a 3 dagen nog 100 te laten volgen
voor vervoer van proviand en oorlogsmunitie (organisatie van den
grooten trein). Ook vroeg hij munitiën aan, alsmede onmiddellijke
toezending van 30.000 pond beschuit of hard brood, gebakken met
een gat in het midden, opdat de soldaten dat aan een touw om den
hals konden dragen. Den volgenden dag antwoordden Gedeputeerden, dat alle vereischte bevelen waren gegeven; boven de eerste 100 wagens zouden er nog 100, desnoods met den sterken arm,
worden gelicht. Medio September kreeg de ammunitiemeester order
om 200 schuiten turf, voorts goed hooi en stroo bijeen te brengen.
E r moest voor offensief optreden ook betere orde worden gesteld op het gedrag der troepen. Daar een dienaangaande door
Hendrik Casimir gegeven plakkaat van 22 Juh 1673 O.S. hem niet
ver genoeg ging, lokte Maurits er 21 /31 Augustus d.a.v. een scherper van Gedeputeerden uit, waarbij de verantwoordelijke Officieren persoonlijk met hun beurs aansprakelijk werden gesteld *).
Aan een mogelij ken uitval zou uiteraard de geheele, in het Noorden aanwezige Friesche cavalerie deelnemen. 6 September schreef
Maurits aan Gedeputeerden, dat de „ordre en kriegsdisciphne" er
niet zóó waren als wel werd vereischt ). Daaruit zou irreparabele
l

s

' s*J' Dit sloeg op den aanslag op Naarden.
») In Holland was het in dit opzicht weinig beter gesteld. Hierom gaven de StatenGeneraal 10 en 14 Oct. 1673 plakkaten uit „tegens de ongebondentheyt" van 's Lands
militie of de matrozen.
») Reeds hiervóór bleek, dat Maurits de Friesche cavalerie niet zeer hoog aansloeg
(blz. 148 en 185, noot 3; zie verder nog blz. 206).
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schade" voor het Land kunnen voortvloeien. Daarom verzocht
hij, dat kolonel Van Haren, die 4/14 Augustus grietman van Weststellingwerf was geworden, mocht worden aangewezen om gedurende het overige van den veldtocht de cavalerie in Friesland te
commandeeren *). Gedeputeerden brachten het verzoek dadehjk
over aan de Staten, die er niet op hebben beslist; daar Van Haren's ambtsgebied o.m. de Linde- en Tjongerstelhng omvatte, was
dat ook minder urgent. Hij is voor gewichtige besprekingen nog
enkele malen in het hoofdkwartier te Heerenveen verschenen
(blz. 225).
Verrichtten de geregelde troepen een uitval, dan werd het bezit
van een voldoend sterken ruggesteun in de Linie actueeler. Daarom cornnütteerden Gedeputeerden 25 Aug./4 Sept. twee heeren
om zoo spoedig mogehjk te Heerenveen na te gaan, of de grietluiden en de steden reeds hadden geleverd „het getal van het uitschot van de ingesetenen, daar sy op gesteld sijn".
Er volgde nu andermaal een merkwaardige strijd tusschen den
Prins en Johan Maurits [Holland contra Friesland], welke opnieuw toonde op hoe gebrekkige wijze de bevoegdheden van den
Opperbevelhebber waren geregeld, zelfs nog in het najaar van
1673. Naarden in Fransche handen vormde het pistool op de
borst van Amsterdam. Daarom had het eerste, echter mislukte
offensief van den Prins, zoodra hij kans zag om de rollen eenigermate om te draaien, Naarden gegolden (27/8 Sept. 1672). 29 Januari 1673 vroeg de Prins daarop aan Maurits, die te Muiden er
vlak tegenover zat, hoe men toen Naarden zou kunnen aanvallen.
Deze antwoordde, dat hij precies op de hoogte was van alles bij
den vijand, ook omtrent zijn veüigheidsdienst, welke bij vorst,
mist, storm en hoog water op zijn best was. Door de sterkte des
vijands en zijn groote waakzaamheid bestond er toen geen kans op
een verrassing. Men kon de vesting alleen hernemen, indien men
meester in het veld was en aldus hulp van de zijden van Utrecht
en Amersfoort kon keeren »).
Zoodra de Prins in den nazomer van 1673, na het verloopen van
den Franschen aanval uit het Z. [inname van Maastricht met gevolgen] en de daarbij aansluitende bedreiging van de Hollandsche
(bi 7)™
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* Archives, t. a. p., p. 303/6. De vraag op p. 302/3.
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Noordzeekust, na den slag bij Kijkduin (21 Aug. 1673) de handen
weer vrij kreeg, vatte hij zijn oude plan onmiddellijk weer op.
Door een stoutmoedigen uitval in front bestond er alle kans den
hoofdvijand een klap toe te brengen en, door hem een eind terug
te werpen, Amsterdam van een steeds dreigend gevaar te bevrijden. Met dit offensief, waarbij men dicht bij huis bleef, waagde de
Prins niét te veel, doch staalde hij zijn troepen voor een onderneming van wijdere strekking — samenwerken met zijn Duitsche
bondgenooten op de Fransche verbindingen; tocht naar Bonn —
waarvoor echter in September de tijd nog niet was gekomen.
De tweede aanslag op Naarden, 6/12 Sept. 1673 door concentratie van troepen van allerlei zijden ondernomen, was 3 September
volop in voorbereiding; de Prins wist, dat Munster's aanval op
Friesland, dien hij nooit zóó had geteld als Maurits, geheel was
mislukt. Aan het zenden van 3 regimenten cavalerie naar het
Noorden, toegezegd toen een belangrijke aanval of Friesland loskwam (blz. 188), dacht de Prins niet meer, al bleef Maurits van
zijn kant rjegrijpehjkerwijze aan dat denkbeeld vasthouden. Integendeel wenschte de Prins thans uit het Noorden nog alles, wat
daar te missen viel, bij zijn hoofdmacht aan te trekken om zijn
aanslag op Naarden met alle beschikbare troepen onder zijn persoonlijke leiding en van Holland uü te ondernemen. Hij schreef Maurits
nu 3 September uit Oud-Loosdrecht, dat hij weldra met zijn gros
de „grande bruyère" zou betreden. Indien de vijand uit het Noorden ten deele tot Ontzet van Naarden oprukte, waaraan de Prins
niet twijfelde, moest Maurits hem in allerijl over de Zuiderzee alle
cavalerie en dragonders uit Friesland zenden ), alsmede zooveel
infanterie als hij daar slechts eenigszins kon missen, de posten bezet latende. De Prins zou de vereischte schepen naar De Lemmer
zenden. Hij voegde er patenten bij voor 2 compagnieën cavalerie
van het regiment van Wassenaar-Opdam, van Tessel naar Friesland gekomen om zich bij hun regiment te voegen en die nu zoo
spoedig mogehjk naar Muiden moesten komen »). Achtte Maurits
zijn tegenwoordigheid in Friesland niet bepaald vereischt, dan
1

*) Er waren thans in Friesland nog slechts drie zwakke, Friesche cavaleiie-regimenten, die er in den postenoorlog in onderwater gezet terrein niet beter op waren geworden. Voorts het goede, Hollandsche regiment dragonders van Brandt (verg. blz. 206).
«) Het waren de compagnieën van der Does en Tromp, 1 Sept. te De Lemmer gekomen. Die commandanten dachten er het gros van hun regiment te vinden en wilden
ter wille van hun paarden, welke lang in het schip hadden gestaan, naar Gaasterland.
Zij hebben 4 Sept. order ontvangen om zich weer in te schepen.
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kon bij met de troepen meekomen *). De Prins had zijn denkbeeld
aan een nevenondememing uit het Noorden nog niet geheel opgegeven, want hij schreef vlak daarna aan majoor Van Machwitz die
den pas vermelden brief aan Maurits overbracht, dat hij moest informeeren, welke diversie Maurits in het Noorden kon verrichten
om vijandelijke troepen te binden; dan konden de troepen in het
Noorden blijven *). Als P.S. stond daaronder: „Indien de desseyne
van Prins Maurits niet geheel seecker sijn, soo is het best, dat hij
het vokk herwaerts sendt" »). De Prins twijfelde dus nog nopens
de vraag: een hoofdoffensief met of zonder een nevenonderneming?
Maurits ontving 's Prinsen last van 3 September op den middag
van den 4<* en verzocht eenige Gedeputeerden om ommiddeUijk
naar Heerenveen te komen ten einde te beraadslagen. Den 5en
schreef hij den Prins over beider, in samenwerking te ondernemen
offensieven :„ J'espère que par ce chemin-la V. A. donnera bien des
affaires aux ennemys et fera changer les affaires de face; plust a
Dieu que de nostre costé nous puissions faire quelque diversion,
mais sans cavalerie [waarvan hij thans wist, dat hij ze niet kreeg],
c'est impossible". De kansen waren nu overigens in het Noorden
zeer gunstig, want Maurits deed er vlak op volgen, dat de vijand
zich na den mislukten aanval op de Friesche Linie volkomen had
verdeeld over zijn garnizoenen, dat de Bisschop naar zijn landen
was gegaan en dat de Franschen en de Munsterschen, elkaar ontmoetende [na de nederlaag], elkaar hadden behandeld gehjk vijanden. Ten slotte schreef Maurits, nat hij den Prins, overeenkomstig
diens orders, aan troepen al zou zenden wat mogelijk was „,hors
mis les dragons, l'unique régiment, auquelje me puis fier et secourir
en diligence 1'un ou 1'autre place ou passage, les uns [si loin] des
autres éloignées" *). Ook moest hij troepen behouden om Coevorden te helpen, dat zeer door het water werd gehinderd. De vijand
ging voort met het ophoogen van den dijk, waarop nu zelfs een
borstwering was aangebracht, terwijl hij op verscheiden plaatsen
artillerie plantte. Wat zijn komst vóór Naarden betrof, deelde
Maurits mede, dat nog dezelfde bezwaren bestonden tegen zijn
') Archives, t. a. p., p. 336.
*) Zie omtrent genoemden majoor, die toen dienst deed als verbindingsofficier tusschen den Prins en Johan Maurits, Aanteekening VI aan het slot van deze studie
') Archives, t. a. p., p. 337.
') Wij cursiveeren; weer weinig vleiend voor de cavalerie der Provincie!
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tijdelijke afwezigheid, welke hij reeds begin Juli den Prins had bericht. De Prins had zich 6 Juh daarmede vereenigd (verg. blz.
148/9 met noot).
Den dag daarna was de situatie volkomen gewijzigd, want 6 September schreef Maurits den Prins, dat hij de gevraagde troepen
niet uit de Provincie kon doen gaan „sans le sceu de Messieurs les
Estats, lesquels ont deputé deux de leur assemblee [Loo en Sixma]
auxquels j'ay communiqué la lettre de V. A. [d.d. 3 Sept.], laquelle les a bien surpris". In plaats, dat men er 3 regimenten bijkreeg,
werden nagenoeg alle troepen opgeèischt! Daar de inwoners hadden gezien, met welk een kracht en behendigheid Munster in de
Provincie wilde doordringen, zouden zij niet te kalmeeren zijn,
indien alle troepen weggingen, „pour quel effect les députés ont
désiré de moy de ne pas détacher ou envoyer hors de cette province aucunes troupes sans qu'ils ayent auparavant fait rapport a
Messieurs leurs principaux" [d.w.z. de Staten der Provincie]!!
Maurits was het, gelet op de groote uitgestrektheid der Provincie,
wèl met hen eens. Hoogstens kon men 1 a 2 regimenten cavalerie
missen „lesquels ne peuvent pas apporter au grand corps de V. A .
aucune force, mais bien a nous". Had de Prins de bewuste 3 regimenten kunnen zenden, dan had Maurits daarmede een diversie
willen maken; daartoe hadden de Staten hem niet alleen het geheele garnizoen van Leeuwarden toegezonden (verg. blz. 191),
„mais aussy toute la bourgeoisie de toutes les grietenies et villes
qui sont mis sur les armes pour garder nos postes et passages, afin
d'en tirer plus de milice" *). Voegde men daarbij de troepen uit
Groningen, dan kreeg men een „corps considérable". Bespeurde
het „uytschot" echter, dat er niets kwam van een offensief, dan
zou de een na den ander naar huis terugkeeren en zou de militie
opnieuw de posten moeten bezetten! De Prins moest nu maar
weten, wat hij wilde; Maurits wachtte, ook omtrent zijn persoon,
diens bevelen af *). Ten slotte vermeldde hij de verschillende voorbereidingen van materieelen aard tot een offensief, reeds door
hem zelf en Gedeputeerden getroffen (verg. blz. 203).
6 September schreef de Prins, met zijn leger gedeboucheerd „in
de heide van 's-Graveland" [het Gooi], ten einde Naarden in te
De destijds en ook in den 80-jarigen oorlog gebruikelijke wijze om een veld- of
vliegend legertje bij elkaar te krijgen.
*) Archives, t. a. p., p. 337/9.
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sluiten, aan Johan Maurits per expresse, hoe hij zeker was ingelicht, dat de vijand van alle kanten al aan troepen bij Utrecht bijeentrok, wat bij kon verzamelen en dat hij de [Fransche ?] troepen
uit Friesland had teruggetrokken. Hij herhaalde nu zijn last van
den 3 t.v. in scherper vorm door te bepalen, dat Maurits zoo
spoedig mogelijk alle troepen moest zenden, welke hij eenigszins
kon missen; veroorloofden de omstandigheden het, dan kon hij
ook zelf medekomen. Als P.S. voegde de Prins er nog aan toe: „Je
vous prie de ne rien négliger pour envoyer les troupes bien viste" )
Ook op dit tweede bevel ging Maurits niet in. Hij gaf 7/8 Sept.
middernacht als antwoord een zeer somber tafereel van den toestand, speciaal in Friesland *). Van de groote beteekenis van die
Provincie, ook voor de verdediging van Holland, was de Prins
zeker nog beter op de hoogte dan Maurits; deze achtte Friesland
de zwakste van alle 4 Provinciën, daar het geen enkele stad bezat,
welke 24 uur weerstand kon bieden »); ook was het vol verraders»).
Er moesten dus eerder troepen worden gezonden dan dat men er
zelf kon afstaan; tegen dit laatste verzetten trouwens de Staten
der Provincie zich ten zeerste!! De troepen waren zeer zwak: een
[Hollandsch] regiment van 10 a 11 compagniën telde nog geen 500
man. De Friesche regimenten telden slechts 7 a 8 zulke compagnieën. Luide werd verkondigd, dat men opstand van de steden en
het platteland duchtte wegens het moeten geven van het „uitschot", de hooge kosten voor de militie, de zware belastingen en
de zoutwaterinundatiën. „Tellement que je dis franchement sur
le serment que j'ay fait a 1'Estat que je ne trouve que V. A. peut
tirer d'icy les troupes désirées sans péricliter la province" ). Welk
een Provincialisme! De Prins, Kapitein-Generaal der Unie sedert
8 Juh 1672, op een zeer belangrijk oogenblik in een belangrijke
zaak volkomen gedwarsboomd voornl. door 2 Friesche gecornmite n

1

5

') Archives, p. 339/40.
") Idem, t. a. p., p. 340/1.
*) Doch door de kracht van dé Friesche Linie kwamen deze steden nimmer aan het
bod. En wat de verdedigende kracht der Provincie betrof, deze was èn in 1672 èn in
1673 ruimschoots voldoende gebleken. Bovendien had Maurits juist aan den Prins
bericht, dat de Bisschop van Munster zich voor zijn persoon teruggetrokken en zijn
troepenafdeelingen over allerlei garnizoenen versnipperd had! (blz. 206).
*) Van dit laatste was Maurits na zijn mislukten aanslag op Zwartsluis en nadat de
vijand in den nacht 24/25 Aug. zoo gemakkelijk den weg door de Friesche venen en
door de dras staande Linde- en Tjongerbassins had gevonden (blz. 193/4), ten volle
overtuigd.
*) Archives, t. a. p., p. 340/1.
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teerden 1 De Staten van Friesland gaven thans weer, evenals in den
voorzomer in de inundatiequaestie en in zoo menige gedurende de
jaren 1672/3, duidelijk blijk van het eigenbelang te stellen boven
dat der Generaliteit. Daar dergelijke toestanden tijdens een culminatiepunt in den veldtocht mogehjk waren, kan het niet verbazen, dat onze Republiek ten slotte is te gronde gegaan aan haar
gebrek aan organisatie, aan Provmcialisme, gemis aan eenheid.
Eer moet het verwonderen, dat het bij zulk een Staatsbestel nog
tot 1795 kon duren, eer het einde kwam! Aangeteekend moet hierbij nog worden, dat de Prins vermoedelijk ook te kampen
heeft gehad met de argumenten van de Regentes. Deze schreef
2/12 September aan Gedeputeerden van Friesland het met hen
eens te zijn, dat die Provincie in de bestaande constitutie van
tijden eerder troepen noodig had dan dat er daaruit konden worden gelicht. Zij zou dus/overeenkomstig hun bedoeling, de belangen der Provincie „met alle bedenkelyke redenen naar beste vermogen secundeeren"!
8 September antwoordde de Prins uit rijn kamp voor Naarden
op Maurits' zwaartülenden brief van 6 t.v. (blz. 207), hoe hij uit
zeer goede inlichtingen wist, dat de Franschen al hun tegenover
Friesland ingezette troepen weer hadden teruggenomen. Het was
derhalve zeer noodig, dat Maurits zooveel infanterie en cavalerie
zond als slechts eenigszins mogelijk was. „Vous scavez assez, sans
que je m'estende la-dessus, de queUe importance est cette affaire
icy et en quel estat seroyent les choses, s'il venoit a nous arriver
un malheur *). C'est pourquoi je vous prie encore de ne point différer de me faire avoir les troupes que je vous ay demandées au
plustot" *).
en

Maurits ontving dezen brief den 10 in den vroegen morgen
met een begeleidend schrijven van Van Machwitz, die Maurits'
brief van den 6 den Prins had overgebracht en den 7 » s' avonds
overhandigd, „zijnde niemant meer als ick alleen by deselve in de
kamer". De Prins had dien gelezen en herlezen; desgevraagd had
Van Machwitz nog alle zwarigheden toegelicht, welke Maurits
maakte tegen het terugzenden van troepen, „maer dit alles en
en

81

*) Dat Naarden zich zóó snel zou overgeven, werd niet verwacht. 8 Sept. schreef
Van Machwitz van vóór die vesting aan Maurits: „Den commandeur maeckt goede
myne en meint men, dat hy genoegsm te doen sal geven."
*) Archives, t. a. p., p. 341/2.
Van Dam Van Isselt
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scheen nochtans Sijn Hooght. niet te konnen voldoen, blijvende
daerby, dat U V.Gen. alsnu wel eenig volck konde missen, aengezien nae alle apparentie den vyandt sijn meeste macht soude soecken herwaerts te trecken".
De thans gegeven derde order hielp eindelijk. Nog 10 September
had Maurits een conferentie met Rabenhaupt en Aylva nopens de
vraag, welke troepen men kon missen ). Rabenhaupt meende,
„dat de brief relatif is tot de voorgaende" endatmenhet regimentBampfield in Groningen moest laten(?), opdat hij daarmede van
zijn kant iets zou ondernemen. Kon het niet blijven, dan wenschte
hij er een Friesch regiment voor in de plaats; derhalve analoog
temporiseeren als omstreeks 25 Augustus! Aylva's oordeel was:
men moest den Prins alle gevraagde troepen zenden en in het Noorden stilzitten. Maurits was het daarmede eens, daar hij had ervaren, dat zijn argumenten tot behoud van troepen in het Noorden
om daarmede iets te verrichten, bij den Prins geen ingang vonden.
Besloten werd om het nog resteerende Hollandsche secours aan
infanterie weg te zenden — uiteraard behalve het regiment
Graham, dat niet bruikbaar, zelfs nog niet weer marschvaardig
was — en ook het Friesche cavalerie-regiment Schwartzenberg,
waarvan de kolonel metrijncompagnie reeds bij den Prins
*);
het regiment dragonders kon „in gheenerlei maniere uyt Frieslandt gemist werden".
Dadehjk na de conferentie antwoordde Maurits den Prins, dat
hij persoorilijk met Rabenhaupt en Aylva een plan had opgemaakt
om Munster's dijk den 12e» van 3 zijden aan te tasten: uit Coevorden met pontons, reeds door Rabenhaupt daarheen gezonden,
en met 2 colonnes te land. De onderneming bezat alle kans op succes, doch toen kwam 's Prinsen brief van den 8 ! Na overleg met
beide generaals zond Maurits nu cito bedoelde 4 regimenten; het
was al, wat hij kon missen. Maurits behield in Friesland slechts 6
Friesche regimenten voetvolk, elk van 7 a 8 compagnieën, tezamen door de vele zieken slechts 2200 man, voorts 6 compagnieën
dragonders van Brandt ), „lesquels sont les plus nécessaires icy
de touts les régiments" [Maurits' mobiele reserve], en ten slotte de
Friesche cavalerie-regimenten van Haren en Kingma, van welke
1

w a s

en

3

*) Zie Prothocollum over 't subject van 't senden van meerder volck nae Sijn Hoogheits leger voor Naarden. K . H . A . , no. 2630—1 IV.
*) Dit regiment werd geleid door majoor F . O. Baron van Bylandt en Palstercamp.
) De andere 2 compagnieën van dit regiment waren in Groningen (blz. 215).
s
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de Prins weldra nog dit laatste opeischte. Het is duidelijk, dat die
macht zelfs in het najaar een minimum vormde tot bezetting van
de Friesche Linie, dat er derhalve vooreerst geen sprake van kon
zijn om Coevorden te hulp te komen.
De opgevraagde regimenten zouden alle naar Muiden gaan en
daartoe inschepen te De Lemmer; daarheen had de Prins reeds
180 „binnenschepen" voor troepentransport gedirigeerd onder
Jan Rylofsz., „commandeur van de Zuiderzee".
10 September meldde Maurits hetgeen was besloten eveneens
aan Gedeputeerden: hij had nu met een expressen boden de vierde
order van den Prins ontvangen ). „So kan niet langer stille staen
sonder t'obedyeeren, siende, dat alle myne voorgestelde redenen
omme het volck hier te houden gheen plaets grypen".
12 September berichtte Maurits den Prins nog nader: „A cause
de 1'inundation du pay les chemins sont tellement gatés qu'on est
contraint de faire un grand tour de deux journées pour venir au
susdit Lemmer". Het inladen vond derhalve eerst dien dag plaats;
vóór den middag zeilde het regiment van Holstein reeds weg.
Krachtens nader bevel van den Prins ontving 12 September ook
het door dezen met name genoemde cavalerieregiment-Kingma
patent om den 13 naar De Lemmer te marcheeren, ten einde
dadehjk naar Oudt-Naerden te worden vervoerd. Het laatste kwam
het mfanterieregiment-Bampfield, daar dit uit Groningen moest
komen, te Marum (Gron.-Friesche grens) 20 Friesche wagens zou
vinden tot vervoer van bagage en via Heerenveen „recta" naar De
Lemmer moest marcheeren, waar transportschepen lagen. 15 September, toen daar een order kwam van commissaris-generaal over
de schepen Halhngh, dat alle ledige schepen naar Muiden moesten
[vervoer van Spaansche en Nederlandsche troepen naar het Zuiden des lands; blz. 219], was het regiment-Bampfield, vermoedelijk door slechte wegen en wellicht door het andermaal temporiseeren van Rabenhaupt opgehouden, nog niet te De Lemmer aangekomen *)* toch is het nog naar Holland gegaan (blz. 220).
1

en

*) De Prins schreef 10 Sept. over drie vooraf gaande brieven (bis. 213), Maurits hier
daarentegen van de vierde order. Hoogstwaarschijnlijk telde hij 's Prinsen briefje aan
V a n Machwitz mede (blz. 206). Uiteraard had Maurits 10 Sept. den brief van den Prins
van dien dag, welke dan de vijfde order werd, nog niet ontvangen. Uit de redactie van
Maurits' brief van den lOen aan den Prins blijkt bovendien, dat die een antwoord was
op diens brief van 7/8 t.v.
*) De Prins ontbood 10 September drie infanterie- en twee cavalerie-regimenten (blz.
213). Maurits wees er van deze laatste slechts een aan, waarop de Prins nog het regi-
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Nog schreef Maurits den Prins 12 September: „Les ennemys
envoyent de toutes leurs guarnisons de tout costé tant de monde
qu'ils peuvent, vers le Duc de Luxembourg; ils sont fort allarmés
et surpris, s'estant imaginés que V. A. n'avoit pas le courage ny
les forces pour venir sur la bruyère et les séparer de Naerden".
Tevens schreef hij over een plan van een kapitein Mum ) [die tusschen den Prins en hem met brieven heen en weer reisde] om
Zwartsluis bij verrassing te nemen. De Prins had Maurits dit plan
toegezonden met verzoek het te willen nagaan; werd het uitvoerbaar geoordeeld, dan hechtte de Prins zijn goedkeuring aan de uitvoering. Daar reeds eenige aanslagen op de plaats waren mislukt,
maande de Prins echter aan om het plan eerst rijpelijk te onderzoeken, „afin qu'ü n'en arrivé plus de malheurs" *). Maurits had
de derde, deerhjk mislukte poging persoonhjk geleid en had derhalve geen ooren naar een vierde, mede „comme son entreprise est
faite dans la taverne avec la pipe du toubac, comme ordinairement ces inventeurs sont accoutumé de faire et de se vanter parmylecommunpeuple; jeluyayrefusétoutes sespropositions". A l ,
wat die kapitein kon aanvoeren, was, dat hij een vijandelijken
officier kende, die hem had beloofd de onderneming te zullen begunstigen! Het garnizoen van Zwartsluis had wegens gebrek aan
betaling 8 dagen t.v. gemuit en was nu tot den laatsten man vervangen, zooals kolonel Graham 29 Aug./8 Sept. uit Blokzijl had bericht. Het oogenblik was derhalve zoo ongunstig mogehjk voor
een hernieuwden aanslag. In denzelfden zin had Maurits reeds 7
September aan Graham geschreven: „Wat belangt capitain Mum,
so is sulcks maer opsnydery, derhalve in die saeck nae hem niet
sullen hebben te luisteren" *).
Voordat tot 's Prinsen kennis was gekomen, dat nu eindelijk
aan zijn verlangen was voldaan, schreef hij 10 September uit het
kamp vóór Naarden eenigszins verstoord aan Maurits, dat hij
diens brief [nagenoeg zeker dien van 7/8 Sept.; zie blz. 208] uit
l

ment-Kingma opvorderde. Inderdaad zijn er 3 -f- 2 regimenten naar Holland vervoerd (brief van Maurits van 12 September 1673 aan den commissaris van 's Landt
schepen te De Lemmer en een brief van dezen laatste van 15 d.a. v.). Later ia nog het
regiment-Brandt naar Holland overgebracht (blz. 215).
') HÜ teekende: Godefroy Mom de Swartstein en vertoefde te Amsterdam.
K. H. A., no. 2630—5.
*) Archives, t. a. p., p. 342. Ongedateerd, vermoedelijk van 8 Sept. 1673.
') Krayenhoff, t. a. p., blz. 41, vermeldt ten onrechte, dat de vierde aanslag op
Zwartsluis niet is doorgegaan op advies van den Prins.
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handen van kolonel Schwartzenberg had ontvangen, „mais j'ay
esté estonné de voir, nonobstant trois lettres successifs que je vous
ay escrit, que vous m'envoyez point des troupes. Jeconsidèrefort
bien vos raisons, mais, si longtemps que je suis icy, il n'y a rien a
craindre pour la Frise et principalement les ennemis ayant tiré la
pluspart de leurs troupes de ces quartiers-la vers ceus-cy, vous
aurez a m'envoyer, sans aucun perte de temps, deux régiments de
cavallerie et d'infanterie, celuy du Duc de Holsteyn et de Turck
comme aussi un régiment d'infanterie de la Groninge, duquel vous pouvez conserter avec Mr. Rabenhouft, mais surtout
qu'ils partent incessament, sans aucun retardement" ). Zelfs het
eerst weggezeilde regiment Holstein (12 Sept. voorm.) moet na
de overgave van Naarden vóór die vesting rijn aangekomen.
1

Toen Johan Maurits aan troepen al naar Holland zond, wat
hij slechts eenigszins kon missen, bleef bij voor zijn persoon in het
Noorden. Op 's Prinsen voorslag om mede te komen ging hij niet
in; diens beslissing in dezen, waarop Maurits had gezinspeeld
(blz. 206/7), was uitgebleven. Nu het Noorden schier van alle troepen werd ontbloot, was zijn aanwezigheid aldaar nog meer geboden dan te voren. Beide Luitenant-Generaals in het Noorden,
Aylva en Rabenhaupt, accordeerden slecht, hierin een voorbeeld
nemende aan hun principalen, Friesland en Groningen; en ten
slotte: wat moest Maurits als tweede persoon vóór Naarden anders doen dan toekijken? Het wegnemen uit het Noorden van vijf,
waaronder de beste regimenten werd uiteraard danig in de Friesche Linie gevoeld. Maurits zon dus op versterking van zijn macht
aldaar; ook indien Naarden spoedig mocht vallen en de gezonden
regimenten terugkeerden, waarop werd gehoopt, bleef die versterking actueel, want dan stond er nog een plan tot een uitval
in het Noorden op het programma, en hoe beter de Linie werd
bezet, des te krachtiger kon de uitvallende macht worden. Daarom inspecteerden Maurits en de Stadhouder 6 en 8 September
het opbod te Joure, „ende treffellycke bequaeme manschap bevonden, weinig oude ende jonge"; toen was de troepenmacht 25
vaandels sterk; tot den 20 zijn er nog van verscheiden plaatsen
bijgekomen *). Wegens het vertrek van twee Hollandsche regien

') Archives, t.a.p., p. 342/3.
«) De aankomst bij het leger liep derhalve nog door tot 10 weken na Maurits's eerste
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menten infanterie moest het beste gedeelte van het opontbod
thans i n tweede linie tegenover den vijand worden gebruikt *); daarom bepaalde Maurits, dat alle burgercompagnieën — d.w.z. die
uit de steden — 14 September op Gorredijk moesten worden gedirigeerd ( het waren er 12) *); 23 September wees hij luitenantkolonel Poppe van Burrnania (van het regiment te voet van den
Frieschen Stadhouder) aan tot commandant van dit opbod. De
plattelandsschutterij der grietenijen bleef als algemeene reserve
veilig achter de meren en tevens bij de hand te Joure; zelfs werd
zij 2 October nog veiliger gelégerd, n l . i n het rayon Legemeer —
St. Nicolaasga achter het Tjeukemeer»).
Maurits ontving 15 September per expresse een brief, 12 t.v.
door v a n Machwitz geschreven, waarin deze meldde, dat de vijand te Naarden dien dag half twaalf uur 's middags had gevraagd
om te capituleeren, wat aanstonds zou geschieden. Men moest
G o d den Heer hierover te meer danken, daar volgens geruchten
Luxemburg 14.000 man nabij Utrecht had bijeengetrokken om
Naarden te ontzetten en de commandeur daarop vast had gerekend. De Prins had zich den geheelen nacht met V a n Machwitz
op de heide opgehouden, „ v a n d a e r op een hoogte d'attacques
aensiende ende tot alles ordre gevende
Voorts sal i k U V o r stel, i n alle onderdanigheyt verseeckeren, dat S y n Hoogh. gisteren
[dus 11 Sept.], soo als ick hem den brief van U Vorst. Gen. gaf [n.1.
dien van 10 Sept.], seer wel gecontenteert ende van goet humeur
was ter oorsaecke van d'overkomende drie regimenten te voet
ende een te peerdt; ick was alleen met Syn Hoogh. i n de kamer
ende syde m y : „het is m y een aengename tydinge endesyluyden
syn m y seer wellekom!""
N a den v a l van Naarden schreef de Prins 15 September aan
Maurits nog uit zijn kamp vóór die vesting, dat hij nu zooveel
cavalerie niet meer noodig h a d ; daarom zond hij dadehjk het regiment K i n g m a terug; over 1 a 2 dagen zouden alle andere toegezonden troepen volgen, misschien nog wel meer; echter had de
aanvrage (Ma. 150/1) en tot 3* week na den stelligen last van Gedeputeerden tot opkomst (blz. 189 dd. 25 Aug.).
v
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•) Johan Maurits 20 Sept. 1673 aan Gedeputeerden. Eekhoff, blz. 473/4.
) Reeds 5 Oct. klachten van den grietman te Langeweer over het gedrag van dit
„ u y t s c h o t " tegenover de bevolking ter plaatse.
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Prins nu het regiment dragonders van kolonel Brandt dringend
noodig: „il vous plaira de me 1'envoyer en toutte diligence, sans
perte de temps, et ne le point retenir, a cause que j'en ay besoin
pour un dessin important ). Quand vous aurez les troupes que je
vous envoyeray, vous pourez agir a ce que je crois" *). De Prins
zag er derhalve, ook in het najaar, niet tegen op, om herhaaldelijk
troepen, waaronder ruiterij, vice versa over de Zuiderzee te zenden. Dat die, uit het Noorden ontboden, vóór Naarden te laat
waren gekomen, was waarlijk zijn schuld niet!
Uit brieven van Maurits van 20, 21 en 23 September aan den
Prins blijkt, dat 6 compagnieën van het regiment Brandt nog
eerstgenoemden dag scheep gingen; de 2 compagnieën uit Groningen zouden wel 2 a 3 dagen nakomen; „il est incroyable qu'en
si peu de temps les chemins sont gatés par la pluie qu'il a fait, que
malaysement la cavalerie peut venir d'un quartier a 1'autre et
puisque la saison de 1'esté est passé, on tirera plus de service de
l'infanterie que de la cavalerie; j'ay jugé d'estre nécessaire de dire
cela a V. A . " ; dit laatste natuurlijk met het oog op de door den
Prins nog te zenden troepen. 23 September had Maurits alleen nog
het regiment Kingma uit Holland terug. Voor zijn hjfcompagnie,
toen in zeer goeden staat, vroeg hij een goed winterkwartier aan,
waar zij zich kon herstellen, b.v. Warmenhuizen ») [achter de
kust en nabij Nieuwediep], „d'autant que les chemins dans
ces terres de tourbe sont tellement gatés qu'on ne peut pas venir
d'une maison a 1'autre, moins d'un quartier a 1'autre pour faire
la garde icy a ma maison".
Welk het „dessin important" was, dat de Prins thans op het
oog had, kwam Graaf van Waldeck uit Holland mondeling aan
Maurits mededeelen; de Prins vertrouwde er 18 September niet
meer van aan het papier dan „conférer avec vous et Monsieur le
Lieutenant-Général Rabenhouft ce que vous pouriez faire ensemble en mon absence" ). Dit sloeg natuurlijk Op zijn ophanden
1

4

') Patent van den Prins d.d. 15 Sept. 1673 in 't Leger voor Naerden voor dit regiment uit Friesland en'Groningen naar 's Prinsen [hoofd] leger om daar tot nader order
te verblijven in K.H.A., no. 2630—1IV.
*) Archives, t.a.p., p. 343.
*) Hier had die compagnie in April 1673 eenigen tijd gelegen, „om zich te verfrisschen
na over de 10 maanden te Muiden gelegen en daar alle fatigues uitgestaan te hebben"
(Johan Maurits 6 April 1673 uit Den Haag).
) Archives, t.a.p., p. 344.
4
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zijnden tocht naar Bonn, beoogende om, in samenwerking met
zijn Duitsche bondgenooten, in den rug der Franschen op hunne
verbindingen op te treden. Deze tocht werd zóó geheim gehouden,
dat Van Machwitz, die tot de naaste omgeving van den Prins behoorde, 21 September uit Weesp aan Maurits schreef, dat de
Spaansche troepen, die aan het beleg van Naarden hadden deelgenomen, begonnen af te marcheeren naar het Zuiden, n.1. met
50 standaarden of 2500 ruiters en 4 regimenten te voet of 2400
man ). De Prins zou volgen met 5000 ruiters en 1000 dragonders ); verzamelpunt te Bergen-op-Zoom. „Het desseyn houdt
men, dat nae Vlaenderen is, edoch werdt by veele gepresumeert,
dat het wel mocht zijn aUeenhjck om des vyants macht derwaerts
te trecken ende alsdan hier ofte elders yets t'ondernemen. Het
opperste commando, soowel over de Spaense troupes als d'onse,
sal aen Syn Hoogheyt sonder restrictie ende absoluyt staen" ).
Toen de Prins Holland verbet voor zijn strategisch offensief
met het gros van het Veldleger, kreeg Graaf van Waldeck daar
het bevel over de er achtergelaten troepen, n.1. het grootste deel
der infanterie, alsmede 6 regimenten cavalerie *); hij werd derhalve wat men tegenwoordig „Commandant der Vesting Holland"
noemt. Natuurlijk heeft hij Maurits zulks 23 September namens
den Prins medegedeeld; bovendien schreef deze 2 October 1673
uit het kamp bij Roosendaal aan Maurits: „Je vous prie d'entretenir bonne correspondence avec luy [Waldeck in Holland] et de
concerter ensemble touchant les résolutions a prendre pour le
service de 1'Estat" «). In 1672 had de Prins, toen hij zijn tocht
1

1

8

*) Eerst 19 Oct. 1673 verklaarde Lodewijk XIV den oorlog aan Spanje. Toch waren
wij t.v. èn in 1672 èn in 1673 door Spaansche hulptroepen bijgestaan; deze z.g. „hulpverleening" was volgens het toenmalige neutraliteitsrecht bestaanbaar zonder oorlog,
mits geen gebied van den vijandelijken Staat werd betreden. In den zomer van 1673
trok Lodewijk XIV zelfs dwars door de Spaansche Nederlanden, zonder dat de oorlog
Frankrijk—Spanje nog direct uitbrak.
*) Zeker heeft hij daarom ook het regiment dragonders van Brandt uit Friesland en
Groningen opgevorderd.
*) Hoezeer alles omtrent 's Prinsen tocht werd geheim gehouden, kan o.m. hieruit
blijken, dat, toen de Prins 29 September de Vesting Holland verliet, om zijn tocht naar
Bonn te gaan voorbereiden, hij den Staten-Generaal kennis gaf, dat bij sich op inspectie naar Bergen-op-Zoom begaf! 28 October 1673 schreef Van Machwitzuit Den Haag
aan Maurits, dat hij den Prins tevergeefs te Bergen-op-Zoom bad gezocht om te solliciteeren. „Van marschen van Z. H. hoort men niet meer dan de Haerlemsche Courant
daervan schrijft".
*) Van Domselaer, II, blz. 624. Knoop, Prins Willem III, I, blz. 290.
*) Archives, t.a.p., p. 344/5.
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naar Charleroi ondernam, verzuimd een plaatsvervangend bevelhebber te benoemen *); dit gemis hebben de Staten-Generaal
toen onmiddellijk gevoeld en heeft zich bitter gewroken tijdens
Luxemburg's beruchten tocht naar Zwammerdam en Bodegraven, terwijl de Prins afwezig was. Mede door de ervaring geleerd,
voorzag hij daarin in het najaar van 1673. Zelfs wordt wel verband gelegd tusschen den datum van zijn vertrek uit Den Haag
en den terugkeer van Graaf van Waldeck uit Friesland *). Deze
zou 22 September uit Holland te De Lemmer zijn; hij stelde Maurits voor om overeenkomstig den wensch van den Prins ook Rabenhaupt te laten komen en de bespreking met beiden te De Lemmer te houden: „also würde ich so viel ehender bey Lhrer Hoheit
wieder sain können, als welche morgen über acht Tage [d.w. 27
Sept.] auszen Hage verreisen werden" »). Door hevigen storm
en regen vertraagd, heeft de komst van Waldeck, „lequel m'escrit qu'ü viendroit icy en personne pour me dire de bouche les
ordres et les commandements de V. A . " op zich doen wachten,
door den zeer slechten staat der wegen ook die van Rabenhaupt.
Daardoor heeft Maurits vermoedelijk 22 September tevergeefs
te De Lemmer gewacht en is de conferentie den 23 in den namiddag te Heerenveen gehouden. Waldeck moet onmiddellijk
daarna zijn teruggereisd«), want 26 September schreef Maurits
aan den Prins, hoe het vertrek van Waldeck zóó overhaast had
plaats gevonden, dat Maurits geen woord voor eerstgenoemde
had kunnen meegeven. Deze zeer groote haast versterkt het
vermoeden, dat Waldeck terug moest zijn, eer Prins Willem III
de Vesting Holland verbet om naar Brabant te gaan.
en

Van de te Heerenveen gehouden conferentie bestaat een door
Van Waldeck eigenhandig opgemaakt, door Maurits, Rabenhaupt en Aylva mede onderteekend beknopt protocol ), feitelijk
een gemeenschappelijk voorstel aan den Prins. Vooropgesteld
werd: vooreerst Coevorden te redden, dat zeer door het water
werd gehinderd. Daartoe werden noodig geacht 3 regimenten te
voet en eveneens 3 te paard, zoo spoedig mogehjk uit Holland te
s

x

) Van Sypesteyn en de Bordes, II, blz. 156/9.
») Van Domselaer, II, blz. 624.
,
») Van Waldeck 19 Sept. 1673 uit Naarden aan Johan Maunts.
«) Hij geraakte op de terugreis te water (Van Domselaer, II, blz. 624); wellicht omdat het weer nog stormachtig was ?
*) K. H. A. No. 2630—1'
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zenden; na verrichte executie konden zij naar bevind van zaken
geheel of ten deele daarheen teruggaan ten einde bij de hand te
zijn, om 8 Prinsen „desseynen" te helpen, indien de vijand daartoe gelegenheid mocht schenken; wel zeker sloeg dat op de
door den Prins gewenschte demonstratie vanuit Holland. Plannen van wijdere strekking schijnen niet besproken te zijn De
Prins heeft stellig begrepen — gelet op de mentaliteit in het Noorden, het gemis aan veldtroepen en het jaargetijde (toestand der
wegen) — dat van zijn plan van medio Augustus, een poging om
door een gemeenschappelijk offensief uit de Hollandsche Waterlinie en vanuit het Noorden de Fransche bezetting op ons grondgebied van twee zijden in de tang te vatten, niets meer kon komen •
daarvoor was trouwens de strategisch nog veel belangrijkere tocht
naar Bonn in de plaats gekomen.
's Prinsen brief van 15 September, inhoudende, dat hij het
regiment Kingma zou terugzenden (blz. 214), doch nu het regiment Brandt ontbood, zond Maurits 20 September ter kennisneming aan Gedeputeerden. Daar de Prins in uitzicht had gesteld
misschien nog meer troepen naar Friesland te zullen zenden, „om
vanhier [m samenwerking met Rabenhaupt] op den vyant yts t'
attenteeren", sprak Maurits zijn vertrouwen uit, dat Gedeputeerden zouden goedvinden het „opbod" en de gepreste wagens nog
eemgen tijd in den dienst te bestendigen. Denzelfden dag antwoordden dezen, dat zij een en ander zeker nog 14 dagen zouden
aanhouden.
Men zou verwachten, dat Johan Maurits thans strategisch offensief ging optreden, daar 1° ook op het hoofdoperatietooneel,
tegenover de Franschen, de rollen volledig waren omgekeerd,'
de landsverdediging offensief werd gevoerd; 2° Maurits ook door
Waldeck namens den Prins was aangespoord tot het uitvoeren
van een diversie in het Noorden (blz. 215 en 216/218). Die opdracht stond Maurits duidelijk voor den geest, want toen de Prins
hem de voor Naarden afgenomen troepen, en wellicht meer terugbeloofde (blz. 214), stelde Maurits in zijn antwoord 'van
20 September uitdrukkelijk vast, dat zulks was, „afin de pouvoir
agir de cette costé icy"; 3° de vijand zich, wegens *s Prinsen aanval op Naarden, tegenover Friesland andermaal zeer had verzwakt. Doch ook thans werd er hier wel veel beraamd en geschreven over een offensief van beteekenis, doch er werd dienaangaande
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eigenlijk niets gedaan. E r bestonden daarvoor verechillende,meerendeels geldige redenen:
1°. was een deel der troepen in het Noorden, het type eener
volkswapening, wèl geschikt voor den postenoorlog in een waterlinie, voor verdediging van eigen hof en haard, doch eigende het
zich geenszins, zooals de „militie" (vrijwilligersleger) van den
Staat, voor strategisch offensieve operatiën daarbuiten op de
heidevelden e.d. ), al had Maurits, wellicht ten deele onder den
indruk van het afslaan van Munster's aanval op de Friesche L i nie, 1 September te hoog opgegeven omtrent het gehalte van het
opontbod (blz. 203; ook 213). Zooals hiervóór meermalen bleek,
het ook het gehalte der Friesche cavalerie bepaald te wenschen
over;
2°. verminderde de geestdrift in het Noorden snel, zoodra het
gevaar was geweken; de burgers en huisheden verlangden weer
naar hun steden en landerijen térug *);
3°. werd de terugkeer van de regimenten uit Holland — het
cavalerieregiment Kingma uitgezonderd — vertraagd, doordien
de Prins alle in Holland beschikbare schepen had gebruikt voor
verplaatsing van Spaansche en Hollandsche troepen Van Naarden
(Muiden) naar Bergen op Zoom. 30 September vroeg Johan Maurits om die reden en onder venndding, dat hij van Waldeck bericht had ontvangen, dat de 3 gezonden regimenten te voet en
dat te paard van Schwartzenberg zouden terugkeeren, aan Gedeputeerden, dat deze orders wilden geven, opdat daartoe dadehjk
40 a 50 vaartuigen onder een „conducteur" mochten aangenomen
worden, om uit Friesland naar Muiden te varen. 1 October bleken
1

i) Napoleon schreef: „Gnerre de positions. Cette défense pied a pied [Maurits schreef
over verdediging van Friesland: „van sloot tot sloot en later «ver eene per „el"; verg.
blz. 186 en 92], seule guerre qu'un général ordinaire puisse faire sur un théatre secondaire, oü on ne lui a laissé que de moyens inférieurs a ceux de 1'ennemi, empêche les
progr'ès trop rapides de eet ennemi et 1'occupe, tandis que le sort de la guerre se décide
sur le théatre principal" [i.c. voor Holland, later bij Bonn]. Later dicteerde hij nog
op St. Helena: „Les garnisons des places fortes [het door Maurits verdedigde aaneengesloten polderland vormde „de Vesting Friesland"^4oivent étre tireés de la population et non pas des armées actives; les régiments de milice provinciaux avaient cette
destination: c'est la plus belle prérogative de la garde nationale" [in het algemeen de
strategische reserves; i.c opbod of uytschot] (t. 31, p. 420).
Minstens even duidelijk en in moderne taal schreef de Oostenrijksche Generaal
Berndt als een der ervaringen van den laatsten grooten oorlog: „Iedere troep, dfe
blijvend ineen stelling wordt gehandhaafd, gaat te gronde; hij wordt geheel eenzijdig
en verliest den kijk op alles, wat buiten den stellingoorlog staat". Uiteraard hadden
de chefs in Friesland hiermede reeds in 1672/3 te kampen.
») Zoo vroeg b.v. Stavoren 15/25 Sept. zijn compagnie met haar kapitein terug.
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de regimenten van Holstein en Torck reeds terug te zijn *) en kon
worden volstaan met 30 vaartuigen voor de andere twee. Op deze
verstrekking hebben Gedeputeerden 4 October orde gesteld. Het
regiment Bampfield keerde naar Friesland terug zonder zijn chef»),
terwijl het Friesche cavalerie-regiment van Schwartzenberg daar
eerst einde October terugkwam (blz. 235) *);
4°. zullen de 7/8 September 1673 door Maurits aangevoerde
factoren zeker ook thans nog remmend hebben gewerkt: Friesland een zwakke Provincie vol verraders; de korpsen zwak in
getalsterkte; gevaar voor opstand wegens de zeer drukkende belastingen enz. (blz. 208);
5°. was de toestand der wegen, zoowel door de onderwaterzettingen als door het zeer slechte najaar, allereUendigst«). Maurits
legde dit verband rechtstreeks, toen hij 22 September aan Van
Jongestall te 's Gravenhage ) schreef, hoe hij hem uit Heerenveen niets nieuws kon melden dan „dat by dit regenachtig weer
de wegen sodanigh bederven, dat de ruytery quaelyck uyt haere
huysen, veel min by malckanderen comen kan. Ick ben dicht
voor't quartier op den ordinary wegh nae Schooten met ses paerden voor mijn kaless tot aen den hals der paerden teffens ingeschooten;
dus continueerende, sall den vyand van ons ende
wy van hem blieven moeten •).... Ick kan my niet anders als
ten hoogsten beroemen over de prompte assistentie van de heeren
Gedeputeerde Staten van dese Provincie, die my in alles, wat tot
5

') Het patent voor het regiment Torck naar De Lemmer teekende Waldeck 26 Sent.
te s-Hage.
*
) Zie hieromtrent Aanteekening V I I aan het slot van deze studie.
*) Hieruit Wijkt, dat juist dezelfde 3 infte.-en 2 cavie. -regimenten zijn teruggekeerd
welke naar Holland waren gezonden. Maurits miste dus alleen het regiment van Brandt
blijvend. Echter was t. v. ook de mogelijkheid in uitzicht gesteld, dat de Prins nog
meer troepen zou zenden (blz. 214). In dit verband schreef Van Machwitz 30 Sept
uit Den Haag aan Maurits, dat volgens gerucht Luitenant-Generaal der cavalerie
Steenhuysen met de regimenten te paard van Waldeck, hemzelf, Schwartzenberg en
Wittgenstein naar Friesland zou overgaan, waarbij ook 4 regimenten te voet (o.m
Torck en Bampfield). Van dit plan is begrijpelijkerwijze niets gekomen: Bonn en Holland hadden, zoowel uit strategisch oogpunt als in verband met het jaargetijde, verre
den voorrang.
*) Zie reeds Maurits op 12 Sept. (blz. 211) en 20 Sept (bis. 215).
•) Allart Pieter van JongestaU (1612/76) was eerst raadsheer, daarna voorzitter
van het Hof van Friesland. In 1653 en 1654 maakte hij deel uit van het gezantschap
voor den vrede met Engeland; in 1667 trad hij op als gevolmachtigde bij den vredehandel te Breda. In 1673 werd hij door Hendrik Casimir II gekozen in de Commissie,
die het Reglement en de Poincten Reformatoir over het staatsbestuur in Friesland
moest vaststellen. Hij stond bekend als vurig aanhanger van Oranje.
•) Evenzoo 15 Oct. aan den Prins.
a
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dienst van 't Landt is streckende, assisteeren, wachtende alleen
nae meerdere rnilitie, off misschien noch een kranesomer quam,
om yts op den vyand t'attenteeren" ).
6°. bestond er in het Noorden een niet te miskennen groote
voorzichtigheid inzake het betreden van de heidevelden. Reeds
tweemaal stipten wij dit ten aanzien van Maurits aan, nl.. begin
Juni (uitval uit de Friesche Linie) en 19 Augustus (uitval richting
beneden Yssel). Hoeveel werd er voorts tusschen 11 Juh en 4 Aug.
1673, ook van 1 tot 10 Sept. d.a.v. beraamd nopens een poging
tot ontzet van Coevorden (blz. 152/8,169/71 en 201/1 l),maar toevallig wilde men telkens eerst tot de daad overgaan op het oogenblik, waarop de Prins de daartoe vereischte troepen aan het Noorden 'ontnam (blz. 171, dd. 4 Aug. en blz. 209/10, dd. 10 Sept.).
De zes hier uiteengezette redenen waren oorzaak, dat de derde
periode der offensieve landsverdediging — die, waarin de verdediger de rollen omdraait en in daarvoor gunstige tijdperken en
voor hem gunstige richtingen tot den tegenaanval in grooten stijl
(z.g. strategische offensiefstootén) overgaat — in het Noorden des
lands aan het einde van den oorlog zelfs niet op bescheiden schaal
tot haar recht is gekomen. Doch de hoofdoorzaak vormde Prins
Willem III. Als een groot strateeg het geheel overziende, telde hij
Munster niet meer dan deze waard was. Op Napoleontische wijze
de hoofdzaak onderscheidende van nevenoperatietooneelen en
zijn strijdkrachten dienovereenkomstig groepeerende, hield hij
het oog in de eerste plaats gericht op onzen hoofdvijand, Frankrijk, de ziel der coalitie. Het was om die reden, dat zijn beide
hoofdstooten, in het najaar van 1672 en van 1673 onderscheidenlijk tegen Maastricht-Charleroi en tegen Bonn ondernomen,
vanuit het Zuiden des lands uitgingen, samenwerking aan Maas
of Rijn beoogden met zijn Duitsche bondgenooten op de Fransche
verbindingen. De zeer belangwekkende, mislukte poging van den
Prins om Luxemburg in December 1673 bij rijn terugtocht naar
Frankrijk met zijn rijken buit en zijn troepen af te snijden, kan
1

als een derde en laatste strategisch offensief van den Prins om de
Zuid worden gerekend *).
') De kraanvogel maakt als herfsttrekvogel gebruik van de mooie heldere dagen in
Sept. om over te vliegen. Komt zulk een mooie, heldere periode in den herfst voor, dan
heet dat wel een „kranenzomer".
•
) Zie voor deze poging, waarbij Luxemburg's krijgsgenie schitterend uitkwam, F.
de Ségur, p. 273/87.
2
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26 September schreef Maurits aan den Prins, dat Rabenhaupt
den 25<» naar Groningen was teruggekeerd, nadat was besloten,
dat men — indien de Prins eenige infanterie toezond *) — zijn
best zou doen om Coevorden te helpen. Twee dagen later meende
Maunts, dat de Prins reeds was afgereisd »); hij sprak de hoop uit,
dat deze t.v. nog order had gegeven voor de vereischte troepenzendmgen; hoe langer men wachtte, hoe moeilijker het werd
want er kwam overal water op het terrein. Aan Waldeck
meldde Maurits mede 28 September, dat hij al zijn cavalerie 13
compagnieën, dien dag naar Rabenhaupt had gedirigeerd om het
ontzet van Coevorden voor te bereiden. Door den onafgebroken
regen waren de wegen dermate bedorven, dat die cavalerie wel
8 dagen noodig zou hebben om daar te komen, waar vanuit Groningen de aanval zou plaats vinden. Daarom had Maurits de troepenverplaatsingen bespoedigd; ook van binnen begon Coevorden
hinder van het water te krijgen. Hij hoopte nog op een flink aantal
troepen uit Holland —minstens de 3 regimenten infanterie, welke
in Friesland waren geweest — , opdat bij ook van zijn kant wat
kon ondernemen. Werd ook nog eenige cavalerie gezonden, dan
oordeelde Maurits, nu hij niet meer over kolonel Van Haren kon
beschikken, ook een hooggeplaatst officier noodig om dat Wapen
in Friesland te commandeeren; hij beval Graaf Wittgenstein daarvoor aan, „ayant la qualité d'un brigadier". Men hield vast aan
het aanvalsplan van den 12e» in 3 colonnes, waarvan één te water uit de vesting (blz. 210); daar waren toen, behalve 10 pontons, ook 8 booten gebracht; op eerstvermelde zou ook geschut
worden opgesteld.
De hulp uit Holland deed steeds langer op zich wachten, de
dagen werden steeds korter, weer en wegen slechter, want Maunts schreef in laatstvermelden brief nog: „Cette dernière grande
tempeste et pluie a tellement haussé les eaux icy autour de Veen
[Heerenveen] que tout est comme une mer, tellement que nous
aurons bien de la peine pour sortir". Gelet op dit alles is het wel
zeker, dat Coevorden niet meer door een daadwerkelijke poging
tot ontzet uit het Noorden zou worden geholpen. Gelukkig werd
l

) MauriU gaf nu weer de voorkeur aan dit Wapen; verg. blz 215
) Door zeer onstuimig weer 3 dagen opgehouden, vertrok de Prins eerst 29 Sent
rmnM t )
^
e - ° P - Z ° o n i (Van Machwitz 30 Sept. 1673 aan Jo-'
n a m
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die vesting op het allerlaatste oogenblik door de natuur zelve
ontzet. Het werd hoog tijd, want de werking van Munster's dam
deed zich in het late najaar duchtig gevoelen; einde September
stond het water kniehoog in het „corps de guarde" bij de Bentheimsche poort; de contrescarp stond onderwater; de fausse
braye, nog slechts een voet boven water, begon te hjden; in de
stad kreeg men last van opkomend kwelwater. Daarbij hepen geruchten, dat Munster 400 kleine vaartuigen te Nordhorn had bijeengebracht, welke vervolgens naar Gramsbergen waren vervoerd, om vandaar over de Vecht, toen een zeearm gelijk, deel te
nemen aan een „generale attaque" op Coevorden.
Naar aanleiding van deze alarmeerende berichten en het feit,
dat overste Van Eybergen einde September om versterking verzocht, daar het water, de werkzaamheden en de wachten zijn bezetting zeer verzwakten, kwam Rabenhaupt vóór 30 September
binnen die vesting. Hij had een scheepskapitein Christ. Ebelmet 30
matrozen meegebracht, die voor twee maanden in dienst genomen
waren, „vermits den commandeur van Coevorden niemandt heeft
om het cannon nae behooren te bedienen"! Dit ten aanzien van een
vesting, zóó belangrijk en reeds maandenlang zóó van nabij bedreigd en terwijl het bezit van goede artilleristen thans zeer actueel werd! Ook waren 8 compagnieën te voet uit Groningen medegekomen; Rabenhaupt verzocht nu om de 5 Friesche compagnieën te Coevorden door „frissche" af te lossen, wat niet kon worden geweigerd. Maurits deed meer: hij het ook zijn bekend artilleristisch brein ten bate van Coevorden werken. Hij zond „vijff
kassen [d.w. kisten], waerinne een seeckere maniere van cardousen om uyt canon te schieten, waervan elcke haegel een kogel van
één U is om Mons. de Munster syne schepen t'ontf angen, indien,
gelyck den roep is, op Coevorden daermede yts hadde willen attenteeren; elck schoot is bastant, wèl treffende, drie a vier van
die schuiten in de grondt te schieten en veel menschen om hals
te helpen" ). Het gerucht van deze zending drong via Groningen
tot Leeuwarden door en Maurits — trouw dienaar als hij was —
excuseerde zich bij Gedeputeerden, dat dezen toch vooral niet
moesten dénken, dat hij zonder hun voorkennis munitiën uit de
1

') Naar de beschrijving te oordeelen had men hier te maken met een elementaire
soort van kartetsen met weinig, doch zwaardere kogels; ik vermoed een aantal, druifvormig onderling verbonden kogels.
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Provincie deed verzenden! Het gold hier iets zeer bijzonders en
voor éénmaal ).
De dam, door Munster bedoeld om Coevorden door het water
tot overgave te dwingen, op sommige plaatsen 14 a 15 voet hoog
en met 60 stukken van verschillend kaliber bezet, brak tengevolge van storm en regen in den nacht van 1 op 2 October nabij
het Huis te Gramsbergen, in het diepste der rivier op 3 plaatsen
door; daarmede keerde het water zich tegen hem, die het hanteerde: eenige honderden Munsterschen kwamen om in de golven
en Coevorden was van alle gevaar bevrijd *).
6 October, toen Maurits daarvan het eerste bericht van Rabenhaupt uit Coevorden had ontvangen, schreef hij Gedeputeerden
van Friesland nog enkele bijzonderheden. De dijk was des nachts
doorgebroken tusschen 2 van 's vijands kwartieren. Van den vijand waren alle zieken, vrouwen en kinderen verdronken, ook een
menigte van kleine vaartuigen verloren gegaan; dat alles was
„over holl over boll door het gat nae Swolle gedreven". De vijand had den dijk en ook het Huis Laer verlaten, welk laatste Rabenhaupt had doen bezetten. „Ende is die krabbe, dewelcke Munster gedachte te verdrincken, in 't leven gebleven".
1

De Staten van Friesland hadden het „opbod" vooral onder
de wapenen gehouden, om tijdens een eventueelen uittocht van
het gros der militie naar Coevorden de Provincie in de Friesche
Linie tegen strooperijen te bhjven beschermen en om c.q. tot opname te dienen. Toen men nu in Friesland vrijwel alle hoop opgaf,
om die vesting nog met troepen te hulp te komen, kon het „uitschot van de manschap" niet meer van veel nut zijn en verlangde
naar huis. Ook wenschte het Landsbestuur ontslagen te worden
van de groote uitgaven voor het in stand houden van een talrijke
krijgsmacht. 20/30 Sept. 1673 besloten de Staten van Friesland
l

) Johan Maurits 8 Oct. 1673 aan Gedeputeerden van Friesland.
*) Johan Maurits had reeds 11 en 29 Juli gezinspeeld op deze mogelijkheid; verg. blz.
238. Depping, S. 177 tot 184 en 191 tot 192 geef t aan de hand van brie ven van Chamilly
en Mornas aan Louvois een uitvoerige beschrijving van den aanleg van den dam en
van de doorbraak. Zie ook Van den Bosch, III, blz. 257, en IV, blz. 80/1, die een verlies van 1400 Munstersche soldaten en arbeiders opgeeft.Romeyn de Hooghe vervaardigde een fraaie prent, „Afbeelding, hoedanig den dyck, die door ordre van den Bisschop van Munster boven 't Huis te Laer tot by Gramsbergen door de rivier de Vecht
met grote kosten was geleyt, den 1 Oct. 1673 is doorgebroken". Zij is uitgegeven bij
Marcus Doornik.heef t een verklaring in 11 punten en komt verkleind voor bij Van den
Bosch, IV, blz. 80.
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op een overeenkomstig advies van Gedeputeerden, dat men twee
heeren naar Maurits zou committeeren om hem een en ander kenbaar te maken; ook de wagens en paarden, „jonghst nae 't leger
gesonden", waren door de onbruikbare wegen van meer last dan
dienst, zelfs voor troepenverplaatsingen en toevoer van „noodzakelijkheden". De Staten waren van oordeel, dat de manschap zoo
spoedig mogehjk terugontboden moest worden, ook de paarden
en wagens, „tenware S. F. Genade om pregnante redenen derselver aenwesen noch voor een wyle tyds nodich achtede". Maurits kreeg dit schrijven eerst 6 October. Vermoedelijk hebben
Gedeputeerden het opgehouden en eerst verzonden met hun schrijven van 25 Sept. O. S., toen zij bekend waren met de bevrijding
van Coevorden en Maurits voorstelden om op de evenvermelde
gronden het uitschot en de wagens hoe eer hoe hever te „licentieeren"; over de betaling waren ten platten lande reeds moeilijkheden voorgevallen.
De bevrijding van Coevorden vormt in het Noorden het einde
van den veldtocht van 1673. Maurits schreef, zoodra zij hem bekend was, den Staten, dat 2 grietluiden hem de bedoeling van
hun resolutie van 20/30 September nader hadden verklaard; hij
sloot zich thans om de aangevoerde redenen geheel aan bij hun
zienswijze. Zelfs in zijn hoofdkwartier kon slechts één weg, n.1.
die naar Schooien, „ende dat qualyck genuch" worden gebruikt.
Toch adviseerde hij om — daar men in Coevorden van meening
was, dat men thans den vijand de grootste afbreuk kon doen —
eerst af te wachten, wat Rabenhaupt nopens „pregnante redenen"
zou antwoorden; Gedeputeerden hadden 25 Sept. O. S. daarover
geschreven. Ten slotte heeft 11 October over die vraag nog een
conferentie plaats gevonden te Heerenveen, waarbij, behalve
Maurits, de Generaals Aylva en Rabenhaupt, alsmede kolonel
Van Haren [derhalve bij wijze van reserve-brigadier voor een
enkelen dag weer onder de wapenen; verg. blz. 204] tegenwoordig waren ). Men zou pogen om, indien de cavalerie van Schwartzenberg en Wittgenstein nog in het Noorden mocht terugkeeren
(verg. blz. 235), daarmede, met de Friesche cavalerie en een deel
der 3 Hollandsche regimenten te voet het Huis Gramsbergen,
voor Coevorden zeer hinderlijk, te nemen en het dan te slechten.
1

l

) Protocol dezer bijeenkomst in K. H. A., No. 2630—1—iv.

Van Dam Van Isselt
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Voorts werd besloten om het uitschot naax huis te zenden ondei
voorwaarde, dat het op de eerste aanschrijving weer zou opkomen.
Het resultaat van de beraadslagingen werd bericht aan Graaf
van Waldeck, uit vrees voor onderschepping echter niet aan den
Prins. )
Nog 11 October gaf Maurits de vereischte bevelen. Daar Coevorden door de natuur was bevrijd, „hetwelcke anders door de
wapenen hadde moeten geschieden", werd het opbod uit de grietenijen en steden ontbonden. Den volgenden dag schreef P. van
Burrnania aan Johan Maurits, dat het was bedankt en met schepen zou worden vervoerd; „de weegen konnen hyer [d.w. te Gorredijk] niet langer met waegens gebruickt worden".
13 October deelde Maurits Gedeputeerden verder mede, dat hij
ook nagenoeg alle voerlieden met hun paarden en wagens had
afgedankt. Hij had bovendien volkomen in hun geest ) de conducteurs en de tochtpaarden van de artillerie gehcentieerd, hetgeen een demobilisatie ook van dat Wapen beteekende, „behoudens alleen 10 paarden voor 10 regimentsstuckies met een conducteur, offer wat subuyt voorvallen mochte". Door de hooge
wateren en den regen werden de wegen met den dag nog onbruikbaarder „tot ter tijt het friesen mochte". Beveiliging van ons
grondgebied tijdens de vorstperiode vormde in onze oude oorlogen steeds een zeer bijzonder, ook belangrijk vraagstuk; bestuur en bevolking duchtten dan vijandelijke raids over de bevroren polderwateren; daartegen werden tal van maatregelen
getroffen »). Het aanhouden van die lichte veldstukjes vond dan
ook zeker plaats met het oog op den naderenden winter; reeds in
een Memorie van 11 December 1672 uit Alpben had Maurits de
bij vorst in de Hollandsche Waterlinie te treffen maatregelen
volledig aangegeven en daarbij vooral een wissel getrokken op
het kleinste en lichtste geschut, ten deele van speeljachten afkomstig en wegens het brosse ijs door menschen te trekken, de
munitie op sleden *).
1

2

') Daarvoor bestond veelal vrees. In de brieven van en aan den Prins uit de voorafgaande maand werd de onderneming tegen Bonn nimmer bij haar naam genoemd.
) Brieven (resn.) van Gedeputeerden d.d. 4/14 en 10/20 Oct 1673.
*),Zie o.a. van mijne hand: Een Nationaal verdedigingsmiddel. Militaire onderwaterzettingen; Mavors, 1912, blz. 604/8 ; 713/8; 1914, blz. 529/38, ook 1917, blz. 81/7,
alsmede deze Bijdragen, VI, blz. 289/94.
) Afgedrukt bij Van Sypesteyn en De Bordes, 1672/3, II, blz. 221/3. Dit geschut
was nog veellichter dan het normale regimentsgeschut van 32*". Een toepassing daara

4
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Voorts had Maurits reeds 27 September 1673 bij Gedeputeerden
een groote aanvrage ingediend van allerlei legerbehoeften, vóór
den winter te Heerenveen op te leggen; daaronder ook hooi, hoewel de ruiterij den winter in de steden zou doorbrengen, „echter
by tijt van harde vorst men deselve hier en hieromtrent [Heerenveen e. o.] tot defensie van 't Landt wederom sall van noden hebben." Uit een dankbetuiging van Maurits van 4 October blijkt,
dat Gedeputeerden toen reeds orde op die aanvrage hadden gesteld.
Van de Friesche infanterie werden enkele compagnieën in garnizoen gelegd te Sloten en in de Lemmer, „omme d'insolentiën by
de deurtreckende militie [de naar Holland terugkeerende 3 regimenten] daerdoor soo veel mogelijck voor te comen" ). Terwijl
nagenoeg alle regimenten met den dag zwakker werden, nam het
nog steeds te Blokzijl garnizoen houdende Hollandsche regiment
Graham tot in November door, .recruteeren" en door terugkeer van
krijgsgevangenen in sterkte toe. Het telde op 20 September weer 300
man, op 15 November ruim 600 man. Het garnizoen van Blokzijl
bestond op eerstvermelden datum uit 13 compagnieën, totaal
850 man, voor het meerendeel Friesche compagnieën; voorts
lagen er daarvan 3 te Kuinre en 3 te Shjkenburg *). 5/15 November protesteerden de regeerders van Blokzijl bij Maurits, dat er
weer een compagnie bijkwam; de inwoners verheten de plaats
meer en meer; ver over de 100 leegstaande huizen waren door de
soldaten bezet. De Raad van State had in October, na een onderzoek ter plaatse, wegens het verloopen van het seizoen(!) geld ge1

van geeft Pamflet No. 10.71 2A : uitval van 40 schaatsenrijders, ieder met een zeer licht
stukje geschut, 19 Februari 1673 van Alphen uit de Oude Hollandsche Waterlinie
naar Woerden. Zij overvielen de Franschen, waarvan er wel 60 „arm- en beneloos ter
aerde [d.w.z. op het ys] vielen".
*) Johan Maurits 7 Oct. 1673 aan de Staten van Friesland. De zeden onder het
krijgsvolk waren destijds zeer ruw; bovendien kwam wellicht ook de geest van Provincialisme extra boven, toen het Hollandsche krijgsvolk, nu wel voor goed, het Friesche territoir verliet. Nog in den veldtocht van 1794/5 vindt men ervan gewag gemaakt, dat vestingen alleen dan toestemming gaven tot den doortocht van krijgsvolk
(dus hare poorten openden), indien te voren uit de meest betrouwbare troepen wachten en posten in de door te trekken hoofdstraten waren uitgezet. Zie b.v. nopens Grave
Sabron, 1794/5, I, blz. 218.
*j Hoe vreemd men destijds met de tactische verbanden omsprong, kan o.m. hieruit blijken, dat zoowel op 18/28 Mei als op 10/20 September 1673 het garnizoen van
Blokzijl a 15 [13] compagnieën behoorde tot minstens 4 verschillende regimenten, terwijl er verder enkele c o m p a g n i e ë n mariniers onder voorkwamen. Met de cavalerie deed
zich in de winterkwartieren een analoog verschijnsel voor.
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weigerd voor den bouw van barakken, terwijl er toch geen „publieke plaatsen" waren voor troepenlegering. Daar Graham's
regiment nog 70 gevangenen terug verwachtte, verzocht men om
nog enkele compagnieën elders te legeren; op voorstel van Graham waren er einde October reeds 2 Friesche compagnieën naar
Kuinre gegaan. Einde November verplaatste Aylva van die compagnieën er nog 2 naar Heerenveen en 2 naar Shjkenburg; daardoor kwam er voldoende ruimte voor de overige. Het geheele
regiment Graham was toen nog „zonder geweer", hoewel die chef
20 September aan Maurits had gemeld, „dat ick mede alle daegh
het geweer te gemoet sye". Daar de compagniescommandanten
destijds de bewapening voor hun troep betaalden, zal hier
geldgebrek — gevolg van de debacle by Zwartsluis en de kosten voor het loskoopen van de krijgsgevangenen — de oorzaak hebben gevormd, dat men 2 maanden later nog niet verder
was.
Medio October was de Provinciale verdediging van Friesland
nagenoeg volkomen geliquideerd. Restte nog wat aan Hollandsch
en Friesch krijgsvolk overbleef. 10 October schreef Maurits aan
den Prins, dat hij thans, daar de 3 regimenten [te voet] uit Holland in het Noorden terug waren, aan Rabenhaupt advies bad
gevraagd, wat men daarmede nog tegen den vijand kon ondernemen. Overal stond zeer veel water; „il y a 15 jours que je ne
puis sortir ny a pied ny a cheval". Rabenhaupt wist niets, doch
zou informeeren. Maurits zou, zooals de Prins had bevolen, zeer
goede verbinding houden met Waldeck en zelfs de 3 regimenten weer terugzenden, indien deze er om vroeg. Luxemburg trok
alles tot zich, wat hij kon, „laissant les guarnisons pourvus de
monde": het werd een concentratie tot den aftocht, welke onder
dekking van achterhoedes in de vestingen zou plaats vinden.
Reeds 26 September had Maurits gemeld, dat men in deze laatste
hard aan het werk was en blijkbaar belegering vreesde. 14 October voegde hij er nog aan toe: „II est incroyable comment tous
les pays icy, principalement vers 1'ennemy, la oü il a passé la dernière foys pour nous attaquer [centrum Mildam—Donkerbroek
van de toenmalige Friesche Linie] sont inundés, tellement qu'ü
n'y a rien a craindre de cette costé la, jusques a ce que les gelées
nous apporteront quelque changement, mais par les escluses nous
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y pouvons remédier en faisant passer 1'eau par dessus la glacé" ).
16 October vroeg Maurits aan Gedeputeerden wat hij moest
doen, indien Waldeck krachtens de hem door den Prins verleende machtiging de 3 Hollandsche regimenten te voet opvorderde. Verder stelde hij, gelet op het seizoen en den toestand der
wegen, voor om de cavalerie „in kwartier te leggen" [winterkwartieren]. Daar, waar zij zich bevond, was de fourage geheel verbruikt [gras en hooi].
9/19 October antwoordden Gedeputeerden, dat, indien Waldeck bedoelde 3 regimenten mocht terugroepen en daarenboven nog enkele Friesche regimenten te paard of te voet mocht
vragen, men het aan Maurits, „hoogwijse conduite" overliet om
daarin te beslissen. „En dewijl wy verstaen, dat cavalerie door
het verloop van het seizoen en impassabele wegen tegenwoordig
geen zonderlingen [d.i.: bij zonderen] dienst meer kan doen", zag
men gaarne, dat deze en de gardes in garnizoen (=winterkwartieren) werden gebracht. Maurits werd derhalve verzocht om
patenten te verstrekken, opdat te Leeuwarden, Dokkum, Sneek,
Harlingen, Bolsward en Franeker een goed getal paarden werd
gebracht *). Patenten voor 19 compagnieën paarden gingen 21
d.a.v. van Maurits uit *), doch er kwam vertraging in de uitvoering, doordien de naar Holland terugontboden 3 Hollandsche
regimenten te voet, „nae welcke overcomst aldaer ten hoogsten
verlangt wordt" ), door Friesland met schepen moesten worden
vervoerd, wat den voorrang had; zij zijn tusschen 24 en 26 October te De Lemmer ingescheept. Ook waren de schippers onwillig
en men vond weinig voor vervoer van paarden geëigende vaartuigen. Slechts de 3 voor Dokkum bestemde eskadrons konden
marcheeren; alle andere voor de steden in het W. van Friesland
bestemde eskadrons moesten te water worden vervoerd, „vermits over lant te marcheeren eene pure onmogehjckheyt is" *).
Dit uit het veld nemen van de cavalerie geschiedde zeer vroeg4

!

) Of: par dessous? Maken van z.g. bomijs. Dit z.g. „spelen met het water" geldt
nog tegenwoordig als een middel tegen het bevriezen van onderwaterzettingen, vooral
echter bruikbaar op smalle boezemwateren, waarop eenige stroom valt te veroorzaken.
*) In deze steden, en ook te Workum, had de Friesche cavalerie den winter 1672/3
doorgebracht.
') In totaal moesten er 20 eskadrons in de winterkwartieren worden gebracht
*) Maurits 30 Oct. aan Gedeputeerden;
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tijdig, daar bierbij blijkbaar niet werd gedacht aan een mogelijk
vervolgen, althans volgen, van een wijkenden vijand. Hierna zal
dan ook bhjken, dat de Friesche cavalerie in November weer in
haar geheel te velde is gebracht, hetzij voor Holland, hetzij te
Heerenveen e.o. Het in garnizoen leggen van de cavalerie leidde
nog tot een eigenaardig conflict. Bij de Staten kwamen klachten
in, dat volgens de door Maurits getroffen regeling niet alle eskadrons hun winterkwartieren van het vorige jaar terugkregen;
daardoor zouden officieren en ruiters hun vrouwen en kinderen,
fourage en bagage niet terugvinden. Het schijnt, dat daarop door
Gedeputeerden enkele andere patenten zijn verzonden, niettegenstaande zij wisten, dat Maurits' patenten ter verzending gereed
lagen en dat Aylva namens hem over die questie kwam spreken.
Maurits schreef Aylva 28 October na ontvangen bericht: „Bedroeven ons ten hoogsten, dat in dit importante stuck van patent te geven, principael aen troupes om uyt het velt in guarnisoen te gaen, hetwelcke niemant incumbeert als aen degeene, die
het leeger commandeert, veranderinge heeft willen gemaeckt
worden". Daaruit hadden groote „abuysen" kunnen voortkomen,
indien de andere patenten niet bij toeval in handen waren geraakt
van Maurits, die ze blijkbaar had achtergehouden. „Want so der
een officier op die patenten gemarcheert hadde, souden wy denselven absolut hebben moeten casseren, met verseeckeringe, dat
wy van den Staet ende Sijn Hoogheyt daerby souden sijn gemainteneert geworden als recht gedaen te hebben". Maurits twijfelde
er niet aan, of hij had zich in Friesland steeds zoodanig gedragen,
dat de Staten noch hun Gedeputeerden eenige reden tot misnoegen hadden. Hij verzocht Aylva daarom dit misverstand uit den
weg te ruimen en de Staten daaromtrent beter te onderrichten,
„want wy gheen ander ogenwitt gehadt hebben, waertoe Godt
tot getuyge roepen, als den Staet en beide den voornaeme Provinciën alle trouwe dienst nae ons geringh vermoegen te bewiesen".
Nadat Aylva nog den 26 's avonds enkele heeren particulier
had gesproken „ende haer haeren misslaeg bekent gemaeckt, 't
welcke sy selven moesten bekennen", schreef hij Maurits 30 October: „ende eindehek onse heren gedeputerde in 't verstant geholpen, dat se nu bekennen ongelick te hebben aengaende het
stuck van patenten". 30 October meldde Maurits aan Gedeputeerden, hoe het feit, dat de Friesche cavalerie nog niet op de been
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stemde garnizoenen was gedirigeerd, niet lag aan de patenten,
doch aan gebrek aan schepen.
Al ging men thans in het Noorden feitelijk tot demobihseeren
over, enkele voorname inundatiemiddelen werden niettemin behoorlijk in orde gehouden. 20/30 Sept. had de conmandant van
Slijkenburg, Van Glinstra, Maurits gemeld, dat er bij den sterken
[W.] wind en watervloed in den dam door de Linde 2 groote gaten
ontstaan en zeer uitgeschuurd waren; daarin moest spoedig worden voorzien, want bij O. wind zou al het water wegstroomen.
Sedert 's vijands laatsten inval waren er weinig of geen huisluiden
te Oudemarkt; Maurits moest er dus voor laten zorgen. ^ O c t o ber antwoordde deze: „het bederven van den dam in de Linde by
dese laeste storm is niemandt oorsaeck als U . E . selffs, vermits
menigte van gaeten, om den vyant het aenlopen te beletten, in
den voorsz. dam selffs hebt maecken laeten ), waerdoor het waeter den wegh gebaent gevonden heeft, om den geheelen dijckte
ruïneeren, want het minste mohegatt sulcke ruïne veroorsaecken
kan, hoe veel te meer so veele groote vierkante gaeten, derhalve
U . E . bilhjck alle de oosten van reparatie behoorde te dragen".
Zoo erg wilde Maurits het echter niet maken : Van Glinstra moest
de aannemers naarstig aanmanen om den dijk te herstellen, doch
ze niet „aen het canon sluyten"; dat zou hen schuw maken en ze
zouden wegloopen »). Voorts moesten soldaten de behulpzame
hand bieden bij het werk.
19 October schetste Maurits aan Gedeputeerden de beteekenis
van den met groote kosten en alle zorg bij Slij kenburg aangelegden dam in de linde (verg. blz. 104 en 109/10); deze had zóó goed
dienst gedaan, dat de landerijen naar de Bles en hoogerop naar
Beckaf onderwater waren gekomen; daardoor was de vijand in
Augustus 1673 gestuit. Het was daarom dringend noodig dien
dam te behouden, doch bij den bedoelden inval des vijands bij
Wolvega e.o. had de commandant van Shjkenburg, om te beletten, dat de vijand er over kwam, daarin 2 groote, vierkante, diepe
gaten doen steken »). Bij een daarop gevolgden springvloed wa1

*) Nl. 25 Aug. tijdens Munster's grooten aanval.
*) Te voren had men daar den aannemers, die onwillig waren om te werken, die
straf doen ondergaan!
*) Maurits had den commandant aldaar 23 en 26 Aug. gewaarschuwd, om bijzonder
op rijn hoede te lijn; uit de toen ten aanzien van de artillerie getroffen maatregelen
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ren die gaten 2 voet Overstroomd, zoodat de dam nu op die plaatsen was doorgebroken. Daar er periculum in mora was, had Maurits dadehjk de werkbazen, die den dam hadden gemaakt, gelast
om dien te herstellen en 2 voet op te hoogen; anders zou hij geheel
weggespoeld zijn. Ook de dammen, „aen de Vier huyzen en andere meer in de Kuinder gelegen" moesten worden opgemaakt;
door die dammen was dat riviertje opgestuwd geweest tot Donkerbroek »). Bij den laatsten aanval hadden de inwoners, onder
voorwendsel van met hun goed te willen vluchten, ze doorgestoken ! Zonder die dammen hep de Kuindervallei bij O. wind droog,
zoodat ook zij moesten worden hersteld.
16/26 Oct. antwoordde Van Glinstra aan Maurits, dat hij hoogst
verwonderd was, wie Maurits een rapport, als hiervoor vermeld
had uitgebracht. Hij wierp de schuld inzake het vernielen van
den dam bij Shjkenburg geheel van zich: toen de gaten werden
gemaakt, was kapitein Bootsma nog commandant (blz. 197);
verder gaf hij de schuld aan ingenieur Top, die er later tweemaal
was geweest en op de vraag, of de gaten gevaar konden opleveren,
ontkennend had geantwoord; verder aan de aannemers; zij hadden te veel hooi en riet in den dijk laten verwerken en waren gevlucht, toen de vijand einde Augustus geen £ uur van Shjkenburg lag! Uit Maurits' antwoord van 27 October bhjkt, dat deze
genoegen nam met de verantwoording, dus rijn beschuldiging
introk en dat tot bestrijking van den dam daar 1 a 2 „thialhcken"
(= tjalken) zouden worden gelegd.
Johan Maurits had vanaf medio Mei 1673 vrijwel onafgebroken
te Heerenveen vertoefd, zooals zijn groote voorzaat en naamgenoot in 1599 van 8 Juh tot einde November op het eilandje de
Voren tusschen Maas en Waal. ,,'t Veen" leverde destijds stellig
zeer weinig op; zomer en najaar waren zeer nat geweest; zooals
hiervóór bleek, kon Maurits door den toestand der wegen soms in
14 dagen niet uitgaan ); er viel medio October ook op krijgskun2

blijkt duidelijk, dat men reer duchtte, dat de vijand over dien dam verder dringen en
dan Slijkenburg omvatten zou (blï. 197).
») Alle in Linde en Tjonger aangebrachte dammen worden vermeld in Aanteekenmg II.
•) Hoedanig de toestand rondom Heerenveen in het late najaar was, blijkt nog uit
een brief van Maurits van 4 Nov. 1673 aan Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier te Hoorn. Maurits vroeg hun om andermaal een dorp aan te wijzen waar
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dig gebied niets meer te doen. De veenachtige bodem, het verdronken land, de koude Noordenwinden en zijn 70 jaren deden
zijn „incommoditeyten" met den dag toenemen. 15 October
schreef hij een en ander aan den Prins, onder mededeeling, dat hij
zijn kamer en meest het bed hield. Op dringenden raad van zijn
geneesheeren vroeg Maurits' zeer nederig, dat de Prins de goedheid mocht hebben te gelasten, dat hij zich voor eenigen tijd naar
Den Haag zou begeven om zich te doen genezen
26 en 30 October schreef Maurits aan Gedeputeerden, dat er wegens den toestand der wegen en omdat de ruiterij in garnizoen was gelegd, ook
hi Drenthe voor hem niet veel meer te doen viel, „en mijn in dese
veenachtige, natte, ruymaticque plaets van dagh tot dagh quaelycker bevinde, vreesende in een groote sieckte te vervallen".
Daarom verzocht hij om voor eenigen tijd naar Leeuwarden te
mogen gaan [hetgeen Gedeputeerden dadehjk goedkeurden] om
daar de orders van de Staten-Generaal en den Prins af te wachten.
Maurits had zich n.1. genoodzaakt gevonden eerstgenoemden onderdanig te verzoeken, „vermits sijn ouderdom van t'seventich
jaren ende de daerdoor veroorsaeckte natuyrlicke incommoditeyten ende lijffsswackheyt een keer *) [naar den Haag] te mogen
doen, om my van de op de borst vallende catharren te laten cureren, laetende alhier in 't Veen myn paerden ende mijn legerequipage om, of het deselve [d.w. de Staten-Generaal] beliefde myn
wederom in dese quartieren t'employeereh, so veel te prompter
en gereeder te mogen wesen". Het is wel zeker, dat Maurits hierbij aan de vorstperiode heeft gedacht. Hij zou derhalve eerstdaags, indien Gedeputeerden zulks goedvonden ), te Leeuwarden
komen, om te beramen, wat nog tot dienst en conservatie van de
Provincie [voornl. bij vriezend weer?] moest geschieden. 7 of 8
November moet hij daar op het Hof van den Stadhouder rijn aangekomen, vergezeld van Aylva. De laatste weken van zijn verblijf in het Noorden was de Vorst daar getuige van en wellicht ook
s

voor geld fourage was te krijgen (verg. blz. 215 met noot 3). Gedeputeerden van Friesland hadden hun cavalerie in de garnizoenen laten gaan „ende mijn compagnie nu over
de ses weecken, vermits het hoge water gheen paert van den stal ghehadt heeft ende
de wacht te voet doen moeten, waerdoor de paerden 't eenemael verderven". Maurits
zag zich dus genoodzaakt zijn lijfeskadron naar Holland te doen gaan. 19 Dec. schreef
hij aan Aylva, dat die compagnie naar Holland werd teruggebracht.
*) Archives, t.a.p. p. 345/6.
*) Oude uitdrukking voor een reis heen en weder.
•) Wij cursiveeren.
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betrokken in een derden strijd van dat jaar tusschen de Noordelijke Provinciën en Holland betreffende het zenden van troepen
uit eerstgenoemde naar het hart des lands, om de strategie van
den Prins meer rechtstreeks bevorderlijk te rijn.
Toen het in October 1673 om de hiervóór op blz. 219/221 vermelde redenen meer en meer duidelijk werd, dat van het door den
Prins gewenschte en ook door Maurits zoo genoemde handelend
optreden vanuit het Noorden niets meer zou komen, trad de
gedachte weer naar voren, om dan althans nog troepen van
daar te ontbieden, die met de in de Vesting Holland aanwezige gezamenlijk van daaruit zouden kunnen optreden, inzonderheid ter begunstiging van 's Prinsen strategisch offensief naar
den Rijn. Toen in October overleg werd gepleegd tusschen Waldeck en Maurits over die troepenzendingen uit het Noorden, verzocht deze aan eerstgenoemden, om er bij bet treffen van zijn maatregelen rekening mede te willen houden, dat Friesland wegens de
naderende vorst zijn [eigen] troepen ten hoogste noodig zou hebben, omdat dan het gevaar voor een vijandehjken inval het grootst
zou zijn. Maurits had het vorige jaar zelf bij Muiden gezien, dat
de geheele Zuiderzee binnen 24 uren met ijs was bezet»). Ook de
Staten van Friesland schreven in dien zin aan de Staten-Generaal.
De vijand hield nog vele plaatsen bezet, welke nabij Friesland
lagen [Stelling aan den Beneden Yssel]; bij vorst zou men der^
halve zijn blootgesteld „aen geduyrig gevaer van invasie". Het
schijnt, dat Waldeck hieruit heeft afgeleid, dat Maurits alle
toen in het Noorden aanwezige troepen daar wenschte te houden.
Althans schreven de Staten-Generaal 28 October 1673 aan Gedeputeerden van Friesland, hoe uit een Memorie van Graaf van Waldeck was gebleken, dat Maurits dezen had geschreven, hoe het
seizoen en de slechte wegen beletten, om in het Noorden nog te
ageeren, doch dat de Gedeputeerden niet wilden toelaten, dat de
[Friesche] cavalerie vandaar naar Holland kwam. „Ende dat
sulcx oorsaecke gaff, dat men [van uit Holland] de diversie niet
conde maecken, dewelcke vóór het vertreck van Syne Hoocheyt
was gearresteert". Een en ander stond natuurlijk ten nauwste in
verband tot 's Prinsen tocht naar Bonn en de poging, welke terzelfder tijd van uit Holland moest worden ondernomen, om de res*) Johan Maurits 2 November 1673 aan Gedeputeerden

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672 E N

1673

235

ten van de vijandelijke krijgsmacht, nog op het grondgebied onzer
Republiek achtergebleven, zóó te binden, dat zij voor 's Prinsen
hoofdonderneming geen gevaar konden opleveren. De StatenGeneraal deden nu het „gansch vrunt- ende ernstelijck versoeck", dat de bewuste cavalerie hoe eer hoe beter mocht worden
gezonden, zoodra Waldeck ze zou ontbieden, opdat, „nu die
cavalerie in Uwe Provincie geen dienst kan doen, ze tegen den
vijand mag worden gebruikt en afbreuk doen [vanuit Holland]
om aen de desseynen van S. H . geen obstacul toe te brengen".
Om inlichtingen gevraagd, antwoordde Maurits 2 November
aan Gedeputeerden, dat hij niet beter wist, of hij had al verricht,
wat Waldeck van hem begeerde door de drie Hollandsche regimenten te voet dadehjk terug te zenden, toen deze er om vroeg.
Hij had zulks te eer gedaan, daar, zooals verscheiden malen aan
Waldeck was geschreven, in het Noorden niets meer viel te
ondernemen [resultaat van de conferentie der vier voornaamste
militaire autoriteiten in het Noorden dd. U Oct.; verg. blz.
225/6]. Maurits had verwacht, dat Waldeck het regiment paarden
van Baron Van Schwartzenberg [Friesland], toentertijd nog in
Holland, daar zou hebben gehouden; het was echter op order van
Waldeck onverwacht aan De Lemmer aangekomen met de 2 eskadrons van Wittgenstein, welke Maurits opzettelijk te Stavoren
en Workum bij 4e hand had gehouden (zijn patenten dd. 29 Oct.
1673), opdat zij c.q. snel zouden kunnen worden teruggezonden.
Uit den vermelden terugkeer had Maurits echter afgeleid, dat
men in Holland geen meer troepen van noode had.
Gedeputeerden antwoordden hierop den Staten-Generaal, dat
zij zich gansch onbewust waren eenige verhindering gebracht te
hebben in het vertrek van de door hen bedoelde cavalerie; rij waren ook in het geheel niet van rins om die op te houden, „indien
de desseynen van Z. H . ten dienste van het Vaderland het vertrek
vereischen". Blijkbaar was hier misverstaand in het spel geweest,
maar Friesland hield in deze questie toch andermaal, waarschijnlijk nu mede uit vrees voor de naderende vorst, wèl tegen, zooals
aanstonds nog overtuigend zal bhjken.
8 November verschenen Johan Maurits en Aylva te Leeuwarden in de vergadering van Gedeputeerden; daar was ook aanwezig het hd van de Staten-Generaal Isbrand van Vierssen, door
hen naar Friesland gecommitteerd om daar op de basis van een
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secrete resolutie van de Staten-Generaal van den 4e» t.v. „enige
saken van importantie te mogen voordragen" en geld los te krijgen voor onze Duitsche bondgenooten. Die „saken van importantie" waren een uitvloeisel van een bespreking van gecommitteerden uit de Staten-Generaal met Waldeck, waarbij ook Fagel
tegenwoordig was geweest, over de vraag„of men niet iets ter hand
moest nemen, om des vijands plannen öf te beletten ófte diverteren", opdat hij den Prins niet met al zijn bier nog aanwezige
macht op het lijf mocht vallen. De Prins bevond zich in het Land
van Bonn ten einde met de Keizerlijke armee „enige importante
desseinen tot reddinge en hereteüinge der saken van ons gemeene heve Vaderlandt ter hand te nemen". Dit oefende reeds
een dusdanigen invloed op den vijand in onze buitenprovinciên
uit, dat hij, naar men zeker meende te weten, eerlang Utrecht,
Woerden, Crèvecoeur en Bommel zou verlaten; in elk geval was
hij reeds bezig om de vestingwerken van deze laatste 3 plaatsen
te verwoesten. Zijne alsdan samen te trekken bezettingstroepen
zouden daarna 's Prinsen plannen kunnen storen. In verband
daarmede oordeelden de Staten-Generaal het niet alleen van het
uiterste gewicht, doch van „een indispensable nootsakehjkheit ,
dat zij insgehjks zoowel troepen te voet en te paard samentrokken, „om aen Sijn Hoocheit lugt te geven en de vianden te verhinderen, dat sy met hare hele magt den Heere Prince van Orangen niet op 't lyf vallen". Men wilde derhalve alle nog in de Republiek achtergebleven cavalerie bijeentrekken, gerugsteund door
zooveel infanterie als overal slechts eenigszins zou zijn te missen,
om daarmee dan hetzij een deel van 's vijands macht te binden,
hetzij wat tegen hem te ondernemen. Als rayon, waarin onze troepen zouden worden bijeengetrokken, hadden de Gedeputeerden
te Velde, alsmede Graaf van Waldeck de Meyery van Den Bosch
op het oog. Vandaar kon dat bijeen te trekken veldlegertje in geval van vorst gemakkelijk uiteenvallen en ter beschikking van
de respectievehjke Provinciën worden gesteld; vanuit dat rayon
kon voorts de vijand gemakkelijk worden waargenomen, werd hij
gedwongen sterke garnizoenen achter te laten in Maastricht
Maseyk, Grave, Nijmegen en nabij gelegen plaatsen, terwijl de
Graaf de Monterey zou worden aangespoord, om een goed getal
krijgsvolk bij onze macht te voegen. Hoofddoel van het plan was,
om door onze concentratie den vijand „sodanige umbrage te geven,
H
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die hem soude obligeren om syne steden en plaetsen sterk te moeten besetten en een gedeelte van sijn magt hier te laten". De Staten-Generaal achtten het, om de plannen van den in onze Republiek nog resteerenden vijand te doorkruisen, dringend noodzakelijk, dat Friesland en Groningen al hun cavalerie zonder eenig
tijdverzuim naar De Lemmer en van daar naar de Meyery zonden. Daar Turenne terugtrok in de richting van den Elsas, zou
men bij eigen actie den Prins en het Keizerlijke leger gelegenheid
geven „yet capitaels te connen ondernemen". Ter aanmoediging
deden H . H . Mo. nog invloeien, dat vrees voor invallende vorst
de Provinciën niet moest weerhouden, om te handelen in den gevraagden zin: de vorst was binnen 5 a 6 weken nog niet te verwachten en in dien tijd konden 's Prinsen plannen zeker met een
gunstigen uitslag worden bekroond. Voorts zou „selfs by tyde
van vorst den viand meer moeten vresen een t'samen gevoegd en
byeengebragt corps, dat hem van agteren soude connen invallen
ais wel enige hier en daer gesepareerde troupes, die niet bestant
souden connen sijn het hooft te connen bieden" [zeer juist I].
Een aanmoediging in die richting gaf ook de Regentes, want zij
schreef 1/11 November uit Den Haag aan Gedeputeerden, dat zij
hun in missiven van 23 en 28 October O.S. vermelde redenen,
waarom zij bezwaar maakten om nog meer troepen te zenden,
volkomen geldig achtte, maar toch raadde om voor ditmaal geen
bezwaar te maken tegen het zenden van 2 regimenten cavalerie: de
expeditie, aan welke zij zouden deelnemen, zou zeer kort duren en
zij konden vóórhet invallen van de vorst weerinFriesland terugzijn.
11 November besloten de Staten-Generaal om nogmaals in zeer
ernstige termen te verzoeken, dat de cavalerie uit het Noorden
zonder eenig uitstel naar Holland mocht worden gezonden. Toevallig deden Gedeputeerden van Friesland dienzelfden dag aan
Vierssen mededeeling, dat rij hadden besloten om 2 regimenten
en de 2 eskadrons Wittgenstein te zenden; de patenten zouden
worden gegeven, zoodra Maurits en Aylva uit Groningen teruggekeerd zouden zijn. Na overleg met beiden bepaalden Gedeputeerden 4/14 November, dat de regimenten Kingma en Schwartzenberg, beide eskadrons van Wittgenstein en het eskadron Doenga [= Dongen] patenten zouden krijgen, om zich naar Holland te
begeven; zij moesten daartoe marcheeren naar Harlingen waar
*) Dat inplaats van de traditioneele inschepingsplaats De Lemmer thans Harlin-
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rij de vereischte schepen gereed zouden vinden. Den Prins werd
het „manyement en gesach" over die troepen „soo tot defensie
van den Staat in 't gemeen als van dese provintie in 't particulier
gerustehjk aenbetrouwt"
Vóór zijn terugkeer naar Holland
is Vierssen 5/15 November nogmaals in de vergadering
Gedeputeerden gekomen, om hen te bedanken voor hun genomen beslissing, echter te kennen gevende, hoe hij wel gaarne had
gezien, dat Friesland ook het regiment van Haren [geconmandeerd
door „kolonel" Palstercamp] had beschikbaar gesteld. Hierop antwoordden Gédeputeerden, dat zij om „pregnante redenen" niet
hadden kunnen besluiten, om al hun cavalerie weg te zenden, te
minder, daar Groningen al rijn cavalerie [echter slechts één regiment] behield.
v

a

n

6/16 November gaven Gedeputeerden aan Vegelin, hofmeester
van de FrieschePrinses-Douairière, die op het punt stond naar haar
te 's-Gravenhage terug te keeren.twee missiven mede, waarin de genomen beshssing aan deStaten-Generaal en aan haar werden medegedeeld. De 2 regimenten en de 3 losse compagnieën, alle te paard,
zouden reeds naar Holland zijn gezonden, indien de schepen voor
hun vervoer, welke van daar moesten komen, eerder te Harlingen
waren geweest; een deel was juist aangekomen, de rest nog onderweg. Men hoopte en vertrouwde, dat H . H . Mo. overeenkomstig
hun belofte die cavalerie in geval van vorst of nood dadehjk
zouden terugzenden.
Zooals uit het voorgaande blijkt, wilde men gebruik maken van
de gelegenheid, om de beruchte compagnie Van Dongen kwijt te
raken. Even voordat zij te Harlingen werd ingescheept naar Holland, verscheen haar kwartiermeester bij Gedeputeerde Staten
met verzoek om de 1* jaar betaling, welke zij ten achter was, te
mogen ontvangen. Hoewel Maurits èn 30 October èn 2 November
nog voor haar in de bres sprong en bij laatstgenoemde gelegenheid eenigszins spijtig mededeelde omtrent rijn voorstel aan de
Staten van Holland, om met die compagnie zijn eigene weer tot
100 man te mogen opvoeren (blz. 140), „tot noch toe de minste
antwoordt of resolutie op 't een en 't ander" niet te hebben ontgen werd aangewezen, wijst er op, dat de cavalerie reeds uit de Friesche linie in
haar winterkwartieren Leeuwarden, Dokkum, Harlingen, Franeker, Sneek enz was
aangekomen.
*) Resolutiën Gedeputeerde Staten van 1/11 en 4/14 Nov. 1673.
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vangen, kreeg die compagnie ook bij Friesland nul op het request.
Zelfs wezen Gedeputeerden majoor Van der Hoeff aan, om haar
te begeleiden van haar kantonnement naar de inschepingsplaats,
ten einde toezicht te houden, „dat den goeden ingezetenen geen
schade en overlast van haar wordt aangedaan"!
Het gemaakte offensieve plan lag den Staten-Generaal [en
Waldeck?] na aan het hart, want bij hun secrete resolutie van
14 November 1673 schreven zij [nu ten derden male] volkomen
overtuigd te zijn, dat de Staten van Friesland „seer ongeerne
haer deelachtigh souden willen maecken aen de naespraecke van
door het achterhouden van haer ruyterye" óf de voornemens van
den Prins te hebben belet óf er niet toe te hebben bijgedragen om
partij te trekken van den voordeeligen stand van zaken om den
vijand afbreuk te doen. Vierssen, die te Harlingen zeilree
lag, heeft Gedeputeerden deze resolutie nog doen toekomen,
waarop zij hem den 8/18 November antwoordden, dat men om
de te voren aangevoerde redenen niet zou afwijken van het reeds
genomen besluit in dezen. Ook van Groningen, waaraan eveneens
voor de derde maal was geschreven, kreeg men nul op het request
(blz. 240/1).
Wilde de door de Staten-Generaal en Waldeck in den geest van
den Prins opgezette en uitgewerkte onderneming nog nut kunnen
stichten, dan was groote spoed bij het werk een eerste vereischte.
Dat de Prins met de Keizerlijken Bonn 13 November had genomen,
was toen in het Noorden nog niet bekend. Desondanks had het zenden van troepen uit Friesland naarHolland andermaal een sleepend
verloop, wat mede wel hieraan zal moeten worden toegeschreven,
dat Gedeputeerden hun besluit minstens ten deele a contre- coeur
hadden genomen (blz. 235/7). Uit hun resolutiën bhjkt, dat van de
te Harlingen aangekomen transportschepen er 4rijngedirigeerd
naar Stavoren en 4 naar Workum, zeker voor de daar verblijvende eskadrons van Wittgenstein (blz. 235). Graaf van Wittgenstein zou als „brigadier" commandeeren over de 15 eskadrons,
welke naar Holland werden gezonden. Uit een resolutie van 8/18
November bhjkt, dat de Staten-Generaal ook nog schriftelijk
hebben aangehouden op toezending van het laatste Friesche
regiment cavalerie; het antwoord luidde andermaal ontkennend.
Vóór de aangewezen regimenten vertrokken, moesten zij worden
gemonsterd; het uitkiezen en aanwijzen van een monstercomen
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rrnssans vroeg tijd. Eerst had men den ^trokken regimentscommandanten patenten voor hun regimenten gezonden; later oordeelden Gedeputeerden het gewenscht, dat iedere ritmeester een
afzonderlijke marschorder voor zijn compagnie ontving. Die patenten grngen eerst 12/22 November uit, waarop Gedeputeerden
de regimentscommandanten den volgenden dag aanschreven om
nu „zonder uitstel" naar Holland scheep te gaan! Of de Friesche
cavalerie inderdaad nog naar Holland is vertrokken, bleek mij
nergens. Aangezien daaromtrent niets met stelligheid is vermeld
en men ook nergens iets omtrent haar terugkeer vermeld vindt
acht ik het, mede gelet op het temporiseeren der Provincie en het
feit dat doordeinneniingvanBonndetoestandophetoorlogstooneel geheel werd gewijzigd, alleszins waarschijnhjk, dat het transport op het allerlaatste oogenblik is afgelast. Het feit, dat kolonel
Schwartzenberg
medio December in het hoofdkwartier te HeerenTh]eei 0>1Z
^ ^ j ^
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Kort na zijn aankomst te Leeuwarden is Johan Maurits naar
Groningen vertrokken. Hij verscheen er lONovembermet Rabenhaupt en Aylva in de vergadering van Gedeputeerden, waarna deze
patsten 1/11 November aan de Staten-Generaal schreven, dat zij
dit drietal gehoord, hadden besloten niet te voldoen aan het
verzoek der Generaüteit, om de cavalerie der Provincie naar Amsterdam [en dan verder?] te zenden. 14 November drongen de
MatenrGeneraal daarop, evenals ten aanzien van Friesland ten
derden male aan; de vijand had Woerden, Crèvecoeur en Tiel ontruimd, alles — naar zij meenden - om den Prins aan te vallen.
Men moest dus „met postpositie van alle particuliere inzichtenmeewerken tot het algemeen belang en de cavalerie dadehjk zenden. 8/18 November wezen Gedeputeerden van Stad en Lande
dit verzoek andermaal af. Zoolang de vijand nog met 62 compagnieën cavalerie in Twenthe stond, achtten zij zich niet verantwoord om hun cavalerie te laten vertrekken, omdat de vijand dan
weer de Provinciën Groningen en Friesland zou aanvallen en de
verbmding met de vesting Coevorden verbreken; de ingezetenen
') Zie betreffende het al dan niet zenden van de Friesche cavalerie behalve de
11, 14 en 21 Nov. 1673 (waann ook het mondeling rapport van Vierssen).
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der Provincie zouden daardoor geheel worden „bedorven" en hun
aandeel niet meer kunnen leveren in de algemeene lasten. Blijkbaar begon men het aanhouden van de Staten-Generaal „dringerig" te oordeelen, want de Groningsche gecommitteerden tot de
secrete en mihtaire zaken spraken er aan de Groningsche Gedeputeerden ter Generaliteit hun verwondering over uit, dat zij dat
tot driemaal hard aanhouden niet hadden kunnen stuiten met opdracht om, indien H . H . Mo. nu nog in hun meening volhardden,
zich daartegen gezamenlijk met de Gedeputeerden van Friesland
krachtig te verzetten.
Daar Johan Maurits sedert 1 Mei 1673 in naam ook het bevel
over Groningen had gevoerd, zal hij daar pro forma tevens afscheid hebben genomen, ook van Rabenhaupt. Nadat Maurits bij
terugkeer te Leeuwarden daar op alles goede orde gesteld en het
bevel over de troepen in Friesland had overgegeven aan Aylva,
vertrok hij met zijn jacht naar Holland. 20 November meldde hij
zijn aankomst te 's-Gravenhage aan den Prins, die 25 November
uit Blatsheim (Z. O. van Jülich) den wensch uitsprak, „que vous
serez en état de servir avec la même vigueur et assiduïté que vous
avez fait jusques a présent, de quoy je vous ay bien de 1'obligation"!).
Toen Bonn was ingenomen (13 Nov.), zond Johan Maurits
den Prins uit Den Haag een ongedateerden gelukwensch. Zijn
hjden was nog toegenomen. „ A cause de 1'inundation du pay les
ennemys ne peuvent rien entreprendre sur ce quartier-la; le pis
est que pour cette même raison nous ne pouvons aussi rien entreprendre sur eux, jusques a ce que la gelée nous prépare les chemins". De Gedeputeerden van Friesland zouden al hun cavalerie,
op 6 compagnieën na, naar Waldeck [Holland] zenden; daar
Munster nog een belangrijk korps in Drenthe e. o. hield, zagen de
Gedeputeerde Staten van Groningen zich verphcht om hun cavalerie te behouden, teneinde de verbinding met Coevorden open te
houden. Johan Maurits sprak er voorts nog van om, zoodra hij
genezen zou rijn en indien de Prins het goedvond, naar Friesland
terug te keeren. Daartoe is het echter niet meer gekomen. Wel
vindt men den toen 71-jarigen Vorst 11 Augustus 1674 als commandant van den rechtervleugel in den slag bij Seneffe.
Voornamelijk uit Maurits' briefwisseling met Aylva en met den
l

) Archives, t. a. p., p. 346.
Van Dam Van Isselt
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bevelhebber van Blokzijl bhjkt, dat bij tot medio December 1673
ten deele de opperste leiding van, ook een wakend oog over de
verdedigingsmaatregelen in Friesland hield. In dien tijd had
bij ook een moeilijkheid te regelen, welke zich voordeed met kolonel Van Amama (verg. blz. 152/5 e.v.), die zich— terwijl de aangewezen commandant, Barent Jan van Prot, majoor van het regiment van Rabenhaupt, afwezig was om te 's-Gravenhage den eed
af te leggen — weer wilde indringen in het eertijds door hem uitgeoefende commando over de Bourtangerschans. Die questie
kwam feitelijk weer neer op een geschil tusschen de Generaliteit en Maurits eenerzijds, Rabenhaupt anderzijds omtrent het
gezag over de Generahteitsschansen in Groningen. Maurits loste
deze moeihjkheid op door 1 December genoemden kolonel te gelasten zich in het belang van 's Lands dienst naar Heerenveen te
begeven, om daar het commando op zich te nemen, indien Aylva
zich „om wichtige affaires" naar elders mocht begeven, d.w.z.
den wijkenden vijand achterna. Maurits meldde Gedeputeerden
7 December zijn oplossing, „verhopende, dat hetselve tot accomodatie van beydersijts partyen sall komen te strecken", doch 15
December schreef Aylva hem uit Steenwijk, dat hij Van Amama
had verzocht om Maurits' order achter te houden, daar deze er
vermoedelijk niet aan had gedacht, dat in het hoofdkwartier ook
kolonel Schwartzenberg aanwezig was, in commissie [=aanstelling; anciënniteit] vele jaren ouder dan Van Amama.
Bijna uitsluitend uit eigen beweging, doch natuurlijk in nauw
verband met den teruggang der Franschen op het hoofdoperatietooneel vóór de Hollandsche Waterlinie, ontruimde Munster in
het laatst van 1673 Overijssel e. o.
Toen de vijand aanstalten maakte om verscheidene zijner steunpunten tegenover Friesland, vooral die aan het Zwarte Water, te
ontruimen, besloten Gedeputeerden 28 Nov./8 Dec. met goedvinden van den Stadhouder Aylva aan te schrijven, om „de noch
in de provintie sijnde compagnieën te paard, behalve die van den
Stadhouder en Van Palsterkamp [laatste reserve „pour tenir le
peuple (te Leeuwarden) en bride"?] op Heerenveen te dirigeeren,
ten einde, naarmate de vijand terugging, evenbedoelde versterkte
plaatsen en die in Overijssel weder in bezit te nemen.Derhalve werd
ook het restant aan cavalerie weer uit de winterkwartieren te velde gebracht, hetgeen Maurits trouwens, zij het om een andere
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reden, had voorzien (blz. 227). Genoemden dag werd nog besloten: „Voorts op morgen alle officiers by pubhcque trommelslag
te inj tingeren sig nae hare compagniën te begeven by pene, dat
tegens de naelatige in haer gages en personen sal werden gestatueert". Evenals in de 2* helft van Augustus 1673 hadden dus zeker
weer vele officieren zich van het front teruggetrokken naar Leeuwarden!
Uit berichten van Aylva van 10 December uit Steenwijk, waar
hij na het wijken van den vijand eenige weken het Friesche hoofdkwartier heeft gehad, en van kolonel Graham van 11 en 12 d.a.v.
uit Blokzijl aan Maurits blijkt, dat „Houtijn" [Haultin] Steenwijk had verlaten na de borstweringen geslecht en 3 poorten te
hebben laten springen (?), ook dat Aylva met 600 man die Vesting
10 December was binnengetrokken. E r werd toen tusschen de regeering van Kampen en den vijand onderhandeld over de ontruiming; eischen waren: f. 100.000, de poorten laten springen en
de brug over den IJssel verbranden *). 29 December was Aylva
nog te Steenwijk en berichtte hij Johan Maurits: „Met het evacueren van andere plaatsen is het nog stül". Eenigen tijd later
vertrok ook Aylva met verlof, n.1. naar Oost-Friesland.
„Groot en algemeen was de vreugde over deze bevrijding van
Friesland, hetwelk, terwijl het grootste gedeelte der Nederlandsche Provinciën zoo lang door de vijandelijke benden was overheerd, geplaagd en uitgezogen geworden, volkomen vrij was gebleven" *). Friesland deelde dit voorrecht — dat het, behalve aan
eigen, natuurlijke krachten, voornl. dankte aan zijn excentrische
ligging — wegens analoge ligging en omstandigheden slechts met
de andere vkugehiitbreiding van de Vesting Holland: Zeeland.
Ook in deze Provincie zetten onze vijanden geen voet, wanneer
men den korten raid tegen Aardenburg (einde Juni 1672) buiten
beschouwing laat (destijds Staats-Vlaanderen).
Eekhoff besluit rijn geschiedenis van Friesland, wat de jaren
x

) Maurits schreef 19 Dec 1673 aan Aylva, hoe de Prins had bepaald, dat, zoodra
Kampen door den vijand werd verlaten, daar het regiment van zijn neef Willem Maurits van Nassau in garnizoen zou komen. Na eenige moeilijkheden over het desbetreffend patent van den Prins ging de 21 Dec. 1673 O.S. te Leeuwarden teruggekeerde
Prinses—Douairière daarmede accoord. Voorts rukte daar binnen het infanterie-regiment van kolonel Jacob van Golstein (Holland), die er op last van den Prins het
bevel kreeg.
') Eekhoff, blz. 294. Hij laat blijkbaar het Z.O. deel der Provincie buiten beschouwing.
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1672/3 betreft, aldus: „Zoo werd het wijd beroemde en heldhaftige
Friesland, van alle eeuwen vermaard als de moeder en tegelijk het
kind van de vrijheid, van de Romeinen gevreesd, door de Britten
gehoorzaamd en door de Franschen geëerd als de voedster van
ontembare helden, opnieuw met hand en tand verdedigd. Zóó
werd den Munsterschen Bisschop afgeleerd de grenzen in te breken van een land, dat door natuurlijke kracht en schrandere kunst
versterkt, voor buitenlandsch geweld ongenaakbaar bleek te zijn,
zoolang het beschermd werd door fiere nazaten, niet ontaard van
de heldendeugd der roemrijke voorvaderen" ).
De aandachtige lezer van deze studie moge zelf beslissen, in
hoeverre de hier aangehaalde lofspraak — meerendeels ontleend
aan de hoogdravende toehchting op de zinneprent van Romeyn
de Hooghe, den begaafden schilder en graveur, vóórin diens beknopte geschiedenis van Friesland *) — bevestiging vindt in de
hier gegeven, getrouwe geschiedkundige schets, louter op authentieke gegevens berustende, nopens wat er in 1672 en 1673 inzonderheid in Friesland is voorgevallen.
Zeker is het, dat die schets—behalve dat ze eerbied opwekt voor
de beproefde leiding, eerst van Aylva, daarna vooral van Johan
Maurits en voor hetgeen door dezen dank zij zijn standvastigheid
en toewijding met als regel zeer gebrekkige hulpmiddelen en ondanks tal van tegenstrevende krachten is tot stand gebracht —
onze bewondering nog doet toenemen voor het staatsmansbeleid,
de wilskracht en het krijgsmansgenie van Prins Willem III. Zoo
terecht zegt Groen van Prinsterer in zijn vóórbericht op Deel V
der Tweede Serie van de Archives de la Maison d'OrangeNassau, nl. daar, waar hij de briefwisseling tusschen Prins Willem III en Johan Maurits aan een afzonderlijke beschouwing onderwerpt: „Rien de plus surprenant que de remarquer dans
Guülaume III, si jeune encore, un calme et une maturité de jugement que d'ordinaire 1'age et l'expérience seules peuvent donner.
Partout on reconnait 1'homme né pour commander, jusque dans
ce style bref, concis et positif; cachet inimitable du génie qui a
conscience d'être a la hauteur de sa mission. On sent que ce jeune
capitaine sait ordonner et qu'ü saura faire respecter ses ordres.
Sans jamais oubher les égards dus au mérite et a 1'age de Jeanx

') Eekhoff, blz. 294/5.
) Spieghel van Staat, (Amsterdam, 1706), Deel I, Zevende Tafereel.
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Maurice, il conserve, même envers lui, avec une simplicité et une
dignité parfaite, le ton et la décision en dernier ressort qui conviennent au général en chef. Ce n'est pas lui qui souffrira que les
Provinces empiétent sur 1'autorité des Etats-Généraux" ).
Prins Willem III wist als 22-jarig staatsman en strateeg in een
staatsbestel, zóó gebrekkig georganiseerd als hier andermaal duidelijk aan het licht trad, op meesterlijke wijze de teugels van het
bewind, inclusief de leiding van den oorlog te voeren *). Hoofdvan nevenzaken onderscheidende, wachtte hij kalm zijn tijd af en
gaf aan de operatiën in het groot een zóódanige leiding, dat zij
ten slotte met den gelukkigsten uitslag werden bekroond. Moge
al het behoud van de belangrijkste en de beste gedeelten van Friesland en van Groningen in 1672 voor een zeer groot deel rijn te
danken aan de vaderlandsliefde, den moed en de standvastigheid der eigen bewoners, de bevrijding, ook van de Noordelijke
Provinciën, in 1673 is uitgegaan van Holland, inzonderheid van
den Prins.
1

*) Archives, t.a. p., bic. X L I V .
*) Wat dat gebrekkig georganiseerd staatsbestel betreft, zij inzonderheid verwezen
naar het verzet der Friesche Sta ten,om in Juni 1673 te doen inundeeren met zout water, alsmede naar het lijdelijk verzet, dat er è n in Juni en Juli è n in September è n i n
November 1673 in het Noorden plaats vond, toen de Prins het Hollandsche secours ten
deele vandaar terugontbood of om cavalerie van daar vroeg.

A A N T E E K E N I N G I (blz. 5/6)
ONS V E S T I N G S T E L S E L T E N T I J D E V A N D E R E P U B L I E K »).

Bij het begin van den 80-jarigen oorlog was in onze Republiek van
een yestingste/s^ nog geen sprake. Men kende alleen plaatselijke versterkingen, n.1. de meer belangrijke steden, nagenoeg alle gelegen aan
de waterwegen, in den ouden tijd in ons waterrijke land met zijn slechte landwegen de verkeerswegen; met behulp van de steden ( = vestingen) beheerschte men de hartaderen van het verkeer. Naarmate onze
Provinciën zich vrij vochten en tot zelfstandigheid geraakten, trad
het streven naar voren om ter bescherming van het eigen gebied een
eigen (water) linie met steunpunten te bezitten. Somtijds gingen enkele
P r o v i n c i ë n daarin door middel van een gemeenschappelijke Linie
samen.
De oudste der doorgaande Liniën is juist die der 3 Noordelijke Prov i n c i ë n geweest, welke op blz. 6 nader beschreven, door Graaf Willem Lodewijk „den Frieschen T u y n " werd geheeten. Zij begon aan de
Stelling aan den beneden-Yssel, Hep langs het Zwarte Water in Oostelij ke
richting over Staphorst-Rouveen, de Ommerschans tot Coevorden, en
vandaar verder in Noordelijke richting naar den Dollart. Zij bestond,
meest dank zij de natuurlijke sterkte van het terrein, reeds v ó ó r het
einde der 16° eeuw. Daarachter had men de, vooral in 1672/3 op den
voorgrond getreden, Friesch-Groningsche Waterlinie (blz. 46 e.v.),
welke weer, bij een aanval des vijands op de aanhechtingsstrook, kon
uiteenvallen in een Friesche en een Groningsche Linie (blz 46 47/8
en 51/4).
Overigens was in 1599 het beeld van Provinciale Liniën nog slechts
vaag te onderkennen. Het toenmalige „hart des lands" werd in het
Oosten gedekt door Neder-Rijn en Geldersche IJssel, waarvóór in den
Achterhoek en Twenthe tal van vestingen, sterkten en kasteelen, in
het Zuiden door de groote stroomen, terwijl het daar verder liep langs
den Zuidrand van de Bommelerwaard naar St. Andries en vandaar
langs de Waal over Nijmegen tot Schenkenschans »).
Het beginsel, thans in de Vestingwet neergelegd, dat alleen een be) Voor de ontwikkeling van ons vestingstelsel zie men o.a. een uitnemende artikellenreeks: „Een oude strijd", door W. Badon Ghyben in de Militaire Gids, 1883.
*) Zie van mijne hand: Krijgswetenschap, 1917/8, blz. 1 e.v., Prins Maurits' veldtocht van 1599.
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perkt hart des lands. het politiek, oeconomisch en strategisch centrum,
onder alle omstandigheden verdedigd en dus, waar noodig, versterkt
wordt was nog verre te zoeken. Het hoofdgebrek in de organisatie
onzer Republiek, nl. de veel te groote zelfstandigheid der P r o v i n c i ë n ,
weerspiegelde zich ook in het krijgswezen en daarmede in ons vestingstelsel- zij vormde een onoverkomelijke hinderpaal tegen meer
centralisatie van ons verdedigingsstelsel. Vandaar voortdurende strijd
tusschen verschillende P r o v i n c i ë n over de vraag, welke Linie bij de
inrichting den voorrang zou hebben, met het gevolg, dat er niets geschiedde. Het sterkst kwam dit uit in den voorzomer van 1672, toen
er tot het allerlaatst gemis aan overeenstemming bestond over de
vraag of de hoofdweerstand zon worden geboden in de Ysseflinie dan
wel in de Utrechtsche Linie, die van Vaartsche Rijn en Vecht, welke
in 1629 zeer goede diensten had bewezen, dan wel in de eigenlijke Hollandsche Waterlinie, welke, met dezelfde vleugelsteunpunten Gorinchem en Utrecht, in haar midden evenveel terugsprong als de andere
bij Utrecht vooruitsprong. Laatstgenoemde twee verdedigingslijnen
waren reeds bekend uit het begin van 1599, toen er. tijdens een vorstperiode verschil van inzicht bestond, welke van beide men zou uitiizen >) Zelfs bestond er in de Provincie Utrecht steeds strijd tusschen
de stad Utrecht, die aan de Linie langs Vaartsche Rijn en Vecht (de
latere Nieuwe Hollandsche Waterlinie) de voorkeur gaf, omdat zij met
alleen de kortste, doch ook verreweg de sterkste was, en de kleinere
steden Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede, die v ó ó r de nauwelijks verdedigbare Grebbelinie waren, omdat zij w è l door deze, met
door de Utrechtsche Linie werden beschermd. Vooral in 1629, doch
ook in 1672, trad dit verschil van inzicht, louter op eigenbaat gegrond,
aan het licht.
In de Generaliteitslanden werden de voornaamste steunpunten van
ons gezag, zooals Bergen-op-Zoom en 's-Hertogenbosch en de Hollandsche vestingen Geertrnidenberg en Heusden. in meerdere of mindere mate met het hart des lands langs de groote rivieren in verbinding
gebracht; Breda lag eenigermate daarvóór. Eerst na den 9-jangen
oorlog (1688 tot 1697) werd ons Zniderfrontier. in verband met den
dreigenden Spaanschen Successie-oorlog, voornitgebracht bezuiden
de rivieren en werd door een doorgaande Zeenwsch-Brabantsche Lime
zooveel mogelijk alles beveiligd, wat tevoren bij gedeelten was veroverd en versterkt. Dat Zuiderfrontier •), tusschen 1698 en 1702 onder
leiding van onzen beroemden vestingbouwkundige Coehoorn tot een
doorgaande Waterlinie vereenigd, begon met een waterlinie van Sluis
over Sas-van-Gent en Hulst door Staats-Vlaanderen tot Bergen-opZoom. V a n deze vesting ging zij over Steenbergen langs de Mark
Noordelijk van .Breda over Terheyde op Geertruidenberg. Vanhier
kwam het beloop overeen met dat der tegenwoordige Zuider-Water8

») Zie van mijne hand deze Bijdragen, VI , blz. 290/2.
•) Frontier — verdedigingslijn; niet: grens.
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linie over Hensden en 's-Hertogenbosch. Verder volgde dat frontier
de Maas tot Grave, om over Nijmegen en Schenkenschans aan te sluiten bij ons Oosterfrontier »). Zoodoende was een onafgebroken, zeer
uitgestrekte, doch ook daarom op vele plaatsen zeer zwakke verdedigingslinie ontstaan van het Zwin tot den Dollart (Sluis tot de Nieuwe
Schans); mede daarom onderhielden de enkele Provinciën, op eigen
heil bedacht, daarachter eigen of Provinciale reduitliniën.
In 1799, toen velen reeds tot bezinning gekomen en de illusiën nopens de „vrijheid, gelijkheid en broederschap" meerendeels ten grave
gedaald waren, schreef Agent <=Minister) van Oorlog Pyman in een
Memorie nopens ons vestingstelsel: „het is eene bekende zaak, dat de
bijzondere souvereiniteiten der voormalige, zoowel verdeelde als vereenigde Gewesten den allernadeeligsten invloed gehad hebben op den
gewapenden arm der Republiek, zoo ter zee als te lande; inzonderheid
echter werd daardoor veroorzaakt, dat elke Provincie, het eerste en
soms geheel alleen voor zich zelve zorgende, hetzij door haren invloed
op de Algemeene Staten of anders door eigen macht het daarheen dirigeerde, dat slechts hare grenzen en dus hare ingezetenen beveiligd
werden voor de overmeestering van een aanvallenden vijand. E n hiervandaan is het, dat de Republiek nog op dit oogenblik, niettegenstaande de millioenen schats, aan de vestingen besteed, in de vernederende
situatie verkeert van geen algemeen en gecombineerd frontier te bezitten •),
achter hetwelk zij een machtigen vijand met eenige gerustheid kan
afwachten".
De Fransche omwenteling en de overheersching 1810/3 hebben aan
de zelfstandigheid der P r o v i n c i ë n ook op het gebied van hun verdedigings- en vestingstelsel voorgoed een einde gemaakt. N a onze vrijwording in 1813 trad versterking van ons strategisch centrum, de Vesting
Holland, meer en meer op den voorgrond. Twee factoren hebben hier
remmend gewerkt: de vereeniging met België, welke tijdelijk de aandacht afleidde van hetgeen na 1813 voor AToorrf-Nederland hoofdzaak
kon worden; secundo conservatisme in leidende militaire en andere
kringen: slechts noode konden de ouderen scheiden van het nn overbodig geworden franj ewerk in de buitenprovinciën, de na beslist schadelijk geworden vestingen enz. aldaar.
Eerst na 1839 kon onder Koning Willem II meer aandacht worden
geschonken aan de AMkfcverdediging in zuiver Nederlandschen zin en
kwam men, daar hij een groot voorstander van concentratie was, geleidelijk tot lands-, instede van provinciale versterking. Daar voornl.
evenbedoeld conservatisme zich als remmende factor deed gelden,
heeft het geduurd tot 1874, eer het voorname beginsel van ons tegen*) Een zeer duidelijk beeld van ons toenmalig Zuiderfrontier geeft Sabron, De Oorlog van 1794/5 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden,
Deel I, Schets 3 (inundatie in Staats-Vlaanderen) en Deel II, Schets 1 (Algemeen Overzicht van het Oorlogstooneel 1794/5).
*) Wij cursiveeren.
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w o o r d i g vestingstelsel — de o m t r e k v a n de vesting H o l l a n d , waar
noodig versterkt; daarbuiten nagenoeg niets — door de w e t w e r d vastgelegd en vrij algemeen erkenning v o n d . D o o r b e t n a 1882 aanleggen
v a n een t e grootscheepsch, destijds m o d e r n centraal reduit, n.1. de
kringstelling r o n d o m A m s t e r d a m , hebben velen jarenlang v o o r hoofdzaak aangezien, w a t nooit anders d a n het allerlaatste toevluchtsoord
k a n en m a g zijn.

A A N T E E K E N I N G I I (blz. 47)
D E T O E S T A N D V A N L I N D E E N T J O N G E R IN 1672/3 E N D E T O E N IN H A R E
BASSINS G E S T E L D E O N D E R W A T E R Z E T T I N G E N .

O u d t i j d s loosden de K u i n d e r of Tjonger e n de L i n d e , vereenigd bij
K u i n r e , open i n de Zuiderzee. D e n a a m v a n eerstgenoemd riviertje
wijst daarop, a l w o r d t het tegenwoordig i n F r i e s l a n d algemeen T j o n ger geheeten. O p de oude k a a r t v a n F r i e s l a n d — geplaatst hij h e t eerste hoofdstuk „ v a n de oorsprongk der F r i e z e n " — i n het w e r k v a n
Chr. Schotanus a ° 1655, „ B e s c h r y v i n g e ende C h r o n y c k v a n de H e e r l i c k h e y t v a n F r i e s l a n d " [ K o n . B i b l . N ° . 270—C. 1 l ] , l o o p e n d e K u i j d e r
F l . e n de L i n d e vereenigd i n de Zuiderzee bij atnijder •) e n i s v a n een
nevenloozing v a n eerstgenoemde langs de W o r s t - [sloot] niets t e bespeuren. O p de b e t r o k k e n bladen v a n d e n A t l a s v a n B e r n a r d u s Schot a n u s a Sterringa (tweede d r u k . 1718 door F r a n c o i s H a l m a . K o n .
B i b l . N ° . 395, B . 17; zie v o o r a l de bladen Zevenwolden, Stellingwerf Westeinde e n Lemsterland) heet het gedeelte v a n eerstbedoeld riviertje Z . O . v a n het Tjeuke Meer „ W i j d v a n de K u i n r e " ; verder heet
het „ K u i n d e r [ K u i n r e F l u . ] of Tjonger", o o k het gedeelte tusschen
Schoterzijl e n Slijkenburg, t h a n s „ B y - L i n d e " geheeten, d a t een even
k r o n k e l e n d t r a c é heeft a l s het overige v a n beide riviertjes; d a t gedeelte k a n derhalve n i m m e r een gegraven k a n a a l zijn geweest, hoogstens later rijn v e r r u i m d e n toen v a n n a a m veranderd. D e tegenwoordige W o r s t s l o o t , waarmede de Tjonger t h a n s v a n Schoterzijl i n Z . W .
richting op de Zuiderzee loost en welke v a n ouds nabij de Zuiderzee
de grens heeft g e v o r m d tusschen F r i e s l a n d en Overijssel, k o m t o p
vermelde bladen reeds v o o r als een k r o n k e l e n d , weinig beteekenend
water „ D e W o r s t " ; het z a l derhalve een oude nevenloozing v a n de
Tjonger zijn geweest. Oogenschijnlijk deed zij i n 1718 geen dienst a l s
zoodanig, daar zij o p alle vermelde bladen a a n haar boveneinde afged a m d s c h i j n t » ) . V a n der A a ( A a r d r i j k s k u n d i g Woordenboek, i n voce
Tjonger) noemt de W o r s t s l o o t een i n 1734 v o o r de afwatering v a n
de Tjonger gegraven k a n a a l . D e W o r s t z a l dus toen a a n h a a r b o v e n *) De n werd destijds wel meer weggelaten.
•) Volgens den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat is de Worst in
1702 aan haar boveneinde heropend en zou Halma dus hier bij den tijd ten achter zijn
geweest.
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eind heropend, het watertje tevens gerectificeerd en verruimd zijn,
waardoor tevens de toevoeging „sloot."
Volgens gegevens van den Hoofdingenieur van den Provincialen
Waterstaat in Friesland is in 1629 de oude Schoterzijl opgeheven, liet
de grietman van Weststellingwerf in dat jaar het benedengedeelte van
de Tjonger verruimen [blijkens den atlas van Halma heeft het eerst
na 1718 den naam van „Bij-Linde gekregen] en werd bij Shjkenburg
een keersluis in de Tjonger gebouwd. Dat deze sluis er in 1672/3 was,
bleek in mijne studie eenige malen (blz. 105/8, 117 en 146).
De onderwaterzettingen van de Oude Friesche Linie zijn in 1672 en
in 1673 in analogen geest gesteld, doch in 1672 op meer elementaire
wijze. De Tjonger kon met evenvermelde keer-, tevens schutsluis worden opgezet, bij de Linde kon men alleen partij trekken van hooge
standen door aanhoudenden W . wind en hevigen regenval.
In i6j3 werd dit systeem door de krachtige centrale leiding van
Vorst Johan Maurits aanmerkelijk verbeterd: er is in den zomer tweemaal, waarvan de eerste maal tegen den uitdrukkelijken wil der Staten van Friesland, zout water ingelaten; vanaf Juh kon ook de Linde
worden opgestuwd, nl. door den dam bij Shjkenburg, terwijl het water è n van de Tjonger è n van de Linde ook hoogerop werd opgehouden
door dammen dwars door beider bassins.
In 1672 hadden de onderwaterzettingen in de Linde-Tjongerstelling
aanvankelijk zeer weinig te beteekenen, zoodat 20 Juni O. S. werd besloten om zich op het hoofdacces terug te trekken tot achter de groote
merenstelhng (blz. 29/32 en 46/7). Eerst toen krachtens Statenresolutie van 12 Juh O.S. besloten was zout water toe te laten (blz. 58), kunnen
de onderwaterzettingen er iets meer te beteekenen hebben gekregen.
Schoorvoetend is men er toen toe overgegaan, om hier de troepen
weer vooruit te schuiven tot Heerenveen en verder (blz. 62/3 en 90,
noot 3). In 1673 heeft men aanvankelijk een dam bij Kuinre door den
vereenigden loop van beide riviertjes willen slaan (verg. blz. 75 dd.
5 April 1673 en 103); nog 29 Mei was men daarmede bezig, doch Maurits oordeelde dien dam dadehjk, wat plaats en inrichting betreft, op
onoordeelkundige wijze aangelegd (blz. 103 en 117). Bovendien, werd
zulk een dam zwaar en hoog genoeg aangelegd, dan was toelaten van
zeewater uitgesloten; ook zouden Linde en Tjonger dan tegelijk worden
opgestuwd. Dit was minder doelmatig, daar Maurits dadehjk stelling
wilde kiezen achter de Linde en eerst hoogerop achter de Tjonger
(blz. 46 en 112/3). Men moest derhalve met elk der beide riviertjes
afzonderlijk kunnen werken; Maurits verkreeg dit door in de Linde
bij Slijkenburg een „heel swaer en suffisanten dam" te doen slaan, 9
Juni 1673 in zijn hoofdkwartier aanbesteed, doch welke eerst gereed
kwam tegen Munster's grooten aanval (blz. 109/10). Deze dam was zoodanig ingericht, dat bij hooge standen van het buitenwater met behulp van een z.g. „overvall" zeewater kon worden toegelaten, welke
dan, indien er kentering intrad, werd gesloten. Door den dam bij Slij kenburg te leggen werd afdoende bescherming van dit belangrijke inunda-
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tiemiddel verkregen door een reeds bestaand verdedigingswerk. Te
voren had de opstuwing van de open Linde zich bij W. storm zeker
minder hoog doen gevoelen dan Wolvega, tot waar de Tjonger met behulp van hare sluis was opgezet (blz. 108).
Zoowel de schutsluis i n de Tjonger als de dam in de Linde, beide
te Slijkenburg. sijn duidelijk te zien op de plaat bij Van den Bosch III,
tegenover blz. 242.
Door het belangrijk verhang en den beperkten waterafvoer van
beide riviertjes deed de afsluiting van beide nabij het benedeneinde
baar invloed niet hoog genoeg gevoelen; wat de Linde betreft, volgt
dit reeds uit het feit, dat de Oude Friesche Unie bij Oldeberkoop wegens de geringe beteekenis van de Linde aldaar moest terugspringen
tot achter de Tjonger. Dammen hoogerop waren derhalve vooral in
dat riviertje noodig, om daar een kominundatie in het leven te roepen;
wilde het opgestuwde water niet om de vleugels van de aan te leggen
dammen wegvloeien, dan moesten zij aan weerszijden „met kadycken
aen de hoogte [ = de hoogere gronden aan weerszijden van het betrokken bassin] aengetrocken worden" (blz. 102).
In de Linde heeft met het vermelde doel een dam gelegen o.a. beneden schans Beckaff. 8/18 Juni 1673 meldde kolonel Brandt aan Maurits, dat hij op diens bevel „nnterhalb Beckhoff" [d.w. nabij de Bruggelaan; blz. 88 noot] een dam had doen gereed maken, doch in den afgeloopén nacht was die door het te sterk opdringen van het bovenwater,
dat reeds den weg [Noordwolde—Oldeberkoop] en alle weiden had
overstroomd, doorgebroken, zoodat het water zijn ouden loop had
hernomen. Hoogstwaarscbijnüjk is door dat afkomend water de
Blessebrug ernstig beschadigd, waarover De Montpouillan heeft geklaagd met verzoek om spoedig herstel, daar zijn uitgezonden verkenningsdetachementen konden worden afgesneden. U i t hetgeen
kolonel Van Haren tijdens den krijgsraad van 17 Juni 1673 (blz. 126)
mededeelde, b'ijkt, dat er ook onder die brug een dam in de Linde lag.
Blijkbaar was Brandt daarvan niet op de hoogte, want hij stelde i n
zijn vermelden brief aan Maurits nog voor, om „het bedoelde stroompje" af te dammen bij Blessebrug of die omgeving, in welk geval beide
oevers langs ons front [d.w.z. dat van de cavalerie achter de Linde]
ontoegankelijk zónden worden gemaakt, daar de weiden overstroomd,
het veenland meer moerassig gemaakt en alle slooten enz. gevuld zouden worden". Maurits antwoordde, daar de dam er reeds was, hierop
niet, doch schreef 20 Juni aan De Montpouillan, dat de kapitein van de
timmerlieden zou trachten den [doorgebroken] dam te herstellen,
totdat de groote dam bij Slijkenburg gereed zou zijn, „laquelle bouchera toute la rivière de Linde a laquelle on travaille a présent" (blz.
109/10) »). Deze dam is, zij het zeer laat, gereedgekomen en heeft het
») Uit Brandt's argumentatie en Maurits'brief naar aanleiding daarvan blijkt duidelijk dat eerstgenoemde schreef over de Linde, hetriviertje,dat hier de weerstandslijn vormde.
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riviertje opgestuwd tot schans Beckaf (blz. 231), d.w.z. ongeveer
zóóver als noodig was. De lage landen van dit bassin stonden ten slotte
kniehoog onder water (blz. 183).
Zoolang men zich achter de Linde handhaafde, d.w.z. tot 25 Augustus 1673, was opstuwing van de Tjonger alleen boven Oldeberkoop
actueel, daarbeneden eerder nadeelig met het oog op een eventueelen
terugtocht. Om het bassin op te zetten boven genoemd dorp, was de
Tjonger afgedamd bij Ripperts in de lijn Katlijk—Teridzert en hoogerop beneden de Tolbrug (blz. 102/3). Een en ander leidde tot een kominundatie van het Tjongerbassin. Toen Munster's aanval in de 2e
helft van Augustus 1673 loskwam, deed de opstuwing in dit riviertje
zich gevoelen tot Donkerbroek (blz. 232).
Hooge vloedstanden op de beneden Linde (na begin Juli 1673 het
afdammen van datriviertje)en het opstuwen van de Tjonger hadden
ten gevolge, dat de afwatering van de daaraan grenzende landen werd
belemmerd; bovendien werd, zoodra of telkens wanneer zöo'n riviertje door aanhoudenden W. wind of hevigen regenval voldoende
hoog kwam, door de in de begrenzende kaden gelegen duikers water
ingelaten op de aangrenzende weilanden, welke dan minstens dras
kwamen te staan. Daalde het buitenwater, dan werden die duikers
weer gesloten. Zoo had men in de Lindekaden tusschen de sluis bij
Shjkenburg eenerzijds, Oude Veer en Oude Tryne anderzijds een 7- of
8-tal duikers, waarmede Maurits geregeld naarmate van de omstandig,
heden deed werken en welke dan ook door patrouilles werden bewaakt.
Ten einde te beletten, dat het opgestuwde water van de beneden
Tjonger zich over den grooten Friesland's boezem verspreidde, deed
Maurits de twee belangrijkste vaarten, waarmede datriviertjein open
gemeenschap stond met den boezem, nl. dePietChristiaensz. Oosterzee
sloot [Piersloot] en de Broere- of Vierhuistersloot voldoende afdammen (blz. 106). De meest N. O. dier vaarten, nl. de Rotstervaart, op
den atlas van Halma „Rusterssloot" geheeten, lag destijds droog (zie
aldaar).
In iyo2 werd een nieuwe Schoterzijl (sluis) in de Tjonger gelegd in
aansluiting bij 2 nieuw aangelegde zeedijken: de Nieuwe dijk en de
Statendijk. In verband met het eerste kon de schutsluis bij Shjkenburg vervallen en werd de toestand van vóór 1629 meerendeels hersteld.
In 1843 is in den mond van de Linde een keersluis gebouwd te Kuinre en heeft de Tjonger aldaar door het toen gegraven Nieuwe Kanaal
een afzonderlijke loozing op de Zuiderzee (buitenhaven van Kuinre),
pal W. van en evenwijdig aan den mond van de Linde. Beide riviertjes
zijn thans volkomen gescheiden.
In 1887/8 is de Tjonger gekanaliseerd, hetgeen mede heeft plaats
gevonden, om groote hoeveelheden afkomend opperwater tijdelijk te
kunnen stuiten. Het benedenpand tot de schutsluis bij Nyehorne behoort nog tot den grooten Friesland's boezem.
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A A N T E E K E N I N G I I I (blz. 1 6 6 ) . ^
D E B E T E E K E N I S V A N H E T M E E S T E R S C H A P OP D E Z U I D E R Z E E VOOR ONZE
V E R D E D I G I N G IN D E J A R E N 1672/3.

H e t blijvend meesterschap over de Zuiderzee i n 1672/3 verzekerde
a a n de H o l l a n d s c h e W a t e r l i n i e haar N . vleugelaanlenning en flankbeveiliging, beschermde de Zuiderzeekusten v a n N o o r d - H o l l a n d en
F r i e s l a n d , inclusief A m s t e r d a m , m a a k t e geregelde ondersteuning en
wisselwerking tusschen het hoofdoperatietooneel i n H o l l a n d en het
nevenoperatietopneel i n de Noordelijke P r o v i n c i ë n mogelijk, t e r w i j l
d i t meesterschap tevens de gelegenheid opende, o m onder daartoe
gunstige omstandigheden een belangrijke troepenmacht v a n u i t H o l l a n d naar het N o o r d e n over te brengen, o m v a n d a a r u i t t o t een aanv a l i n grooteren stijl, een z.g. strategischen tegenaanval.over te gaan *).
T e n slotte stelde het i n staat t o t kleine ondernemingen e n aanslagen
over d i e n zeeboezem tegen *s vijands v e r b i n d i n g e n (landingen bij Z w a r t sluis, K a m p e n of op de Geldersche kust). E e n en ander k w a m i n die
j a r e n op zeer sprekende wijze t o t u i t i n g en, de strategische tegenaanv a l uitgezonderd, ook tot zij n recht. V i a de Noordelij ke P r o v i n c i ë n en de
Zuiderzee zijn hulptroepen, geschut e n m u n i t i ë n u i t N o o r d - D u i t s c h l a n d naar H o l l a n d aangetrokken, ook levensmiddelen en fourage u i t
die P r o v i n c i ë n . E e n zeer levendige uitwisseling v a n troepen tusschen
H o l l a n d en het N o o r d e n v i a de Zuiderzee heeft er v o o r a l i n 1673 plaats
gevonden, telkens wanneer bier of ginds troepen noodig w a r e n of m e n
zelf het zwaartepunt wilde leggen. D e wijze redenen, welke er P r i n s
W i l l e m I I I v a n hebben teruggehouden, o m najaar 1673 bij h e t k e e r e n
der krijgskansen ook een strategisch offensief v a n u i t de N o o r d e l i j k e
P r o v i n c i ë n te ondernemen, werden op b l z . 221 uiteengezet.
Wij verwijzen voorts naar d e n m i s l u k t e n aanslag op K u i n r e (10/14
J u l i 1672), den gelukten aanslag op B l o k z i j l (2 Sept. 1672) en de d r i e misl u k t e aanslagen o p Z w a r t s l u i s i n 1672 en 1673. B i j a l deze aanslagen
werden de t r o e p e n óf over de Zuiderzee aangevoerd óf t e n deele langs
dien weg bijeengetrokken, en v o n d de a a n v a l meestal v a n l a n d - è n
zeezijde plaats.
I n v e r b a n d met een en ander was het b l i j v e n d b e h o u d v a n het meesterschap over de Zuiderzee ook i n genoemde j a r e n v a n zeer hooge beteekenis. I n eerste linie geschiedde d i t door onze slagvloot onder D e
R u y t e r , welke telkens i n zee was, wanneer gevaar dreigde, indirect
ook de N . zeegaten dekte. D o c h v o o r rechtstreeksche bescherming en
tegen kleinere aanslagen h a d m e n genoemde jaren i n tweede Unie nog
een afzonderlijke Zniderzeeflottilje v a n b e w a k i n g s v a a r t u i g e n onder
J a c o b L o b s , afgevaardigde u i t de Gecommitteerde R a d e n der S t a t e n
v a n H o l l a n d v a n het N o o r d e r k w a r t i e r , die als zoodanig den t i t e l v a n
») Het bovenvermelde zal a fortiori het meesterschap over den aan te leggen afsluitdijk gelden, omdat men dan daardoor tevens meester blijft over de waterstanden
op het Ysselmeer.

254

DE VERDEDIGING VAN FRIESLAND IN 1672 EN 1673

„Admiraal" voerde. Met het oog op beveiliging van Amsterdam gaven
de Staten van Holland 18 Juni 1672 aan hun afgevaardigden ter Generaliteit last bij H . H . Mo. te bewerken, dat 12 snaauwen en 4 jachten
of andere kleine vaartuigen naar het Pampus mochten worden gezonden. Aan dit verzoek werd ten deele voldaan. 25 d.a.v. zond Admiraal
De Ruyter uit 's Lands vloot bij Westkapelle 2 fregatten en 9 jachten
naar Tessel, om vandaar naar het Pampus door te zeilen. Deze kleine
vloot heeft de Zuiderzee volkomen veilig gehouden ; onderdeden daarvan
namen deel aan bovenvermelde aanslagen e.a. Later vonden ook kleine
landingen en strooptochten op de door den vijand bezette Zuiderzeekust plaats. Dreigde een vijandelijke slagvloot in de Noordzee, dan
werd genoemde flottilje in tweeën gesplitst en droegen de grootere
vaartuigen bij tot bewaking van de Tesselsche zeegaten, terwijl de
kleinere in de kom der Zuiderzee bleven. Deze flottilje heeft de eenige
poging des vijands, om de Zuiderzee onveilig te maken, verijdeld: de
op Urk stroopende partij werd gevangen gemaakt en naar Enkhuizen
gebracht. Een plan des vijands tot een aanslag op Hoorn door verstandhouding met de inwoners is niet tot uitvoering geraakt.
A A N T E E K E N I N G I V (blz. 180).
J O H A N M A U R I T S ' S T E R K T E A A N G E R E G E L D E T R O E P E N OP

22/25 A U G U S T U S 1673.
Die sterkte vond ik noch in een der door mij geraadpleegde archieven noch in eenige betrouwbare bron aangegeven. Hoewel zij niet met
zekerheid is te bepalen, valt toch wel een approximatieve berekening
te maken. Aan de Staten van Oorlog heeft men daarvoor nagenoeg
niéts : i° gaven zij i n het algemeen aan, wat er vóór het einde van elk
jaar werd bepaald, dat er een volgend jaar zijn moest, doch geenszins
wat er in het najaar daarvan inderdaad aanwezig was; zelfs in tijden
van oorlog was het verschil tusschen het een en het ander soms belangrijk; 2° waren, zooals ook in deze studie herhaaldelijk uitkomt,
vooral de Noordelijke Provinciën traag in het dragen van de krijgslasten te land en ter zee, ook bedacht op eigen belang, d.w.z. het zooveel mogelijk sparen van de eigen beurs; en vooral in die tijden gold:
„geen geld, geen Zwitsers," 3 bevond een deel der troepen, ter repartitie
van Friesland staande, zich buiten die Provincie; 4° waren de troepen
reeds sedert medio Mei of eerder te velde en begon het seizoen in de
tweede helft van Augustus reeds een weinig te verloopen; daardoor
waren de korpsen [compagnieën] dus veel zwakker dan de gecontracteerde sterkten volgens de Staten van Oorlog, op welke Staten trouwens oogluikend een verlies van als regel 10% ten bate van de regiments- en compagnies-commandanten werd toegestaan [de z.g.
mortepayen].
Ad i°. Volgens den Staat van Oorlog voor 1673 moest Friesland
onderhouden:
0
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a. Infanterie.
de compagnie garde van den Stadhouder of Gardes Friesland a
200 man.
6 Friesche regimenten van tezamen 88 c o m p a g n i e ë n en het van
Overijssel overgenomen regiment Ripperda a 12 c o m p a g n i e ë n .
18 c o m p a g n i e ë n mariniers.
Totaal 119 [van de 865] c o m p a g n i e ë n , de meeste a 89 man, uitmakende in totaal 10.765 man. Het zal hierna, vooral onder 4° blijken,
dat deze sterkte in den nazomer van 1673 in de verste verte niet werd
bereikt *);
b. Cavalerie.
3 regimenten met totaal 17 c o m p a g n i e ë n ; daarenboven 8 losse compagnieën. Algemeen totaal 25 c o m p a g n i e ë n van 80 man of 2000 paarden.
Ad 2°. De desolate toestand van ons krijgswezen in de eerste helft
van 1672 en de te korten op de troepensterkten zijn algemeen bekend.
In 1673 was het niet veel beter. 7 Februari 1673 moest de Prins opnieuw een streng plakkaat uitvaardigen tegen het verleiden van manschappen van de eene compagnie door en voor de andere. Bij een monstering te 's-Gravenhage over 700 man moest hij er 50 doen wegjagen
als te slecht. Een nieuwe monstering, half April gehouden, bracht nog
zulke defecten en zulk een incompleet aan het licht, dat men haar tot
in het begin van Mei moest uitstellen *).
Wanneer zulke zaken mogehjk waren in het centrum van Holland
onder de oogen van den Prins, den Raad van State en de StatenGeneraal, behoeft men niet te vragen, hoe de toestanden in dit opzicht
in de Noordelijke P r o v i n c i ë n waren. Toen men 28 September 1672
overging tot een nieuwe repartitie van het krijgsvolk over de 4 resteerende Provinciën, moest Friesland nog 16 c o m p a g n i e ë n van zijn lichting 1672 oprichten. ') In December 1672 waren er in het leger te Heerenveen geen 3000 van de voorgeschreven 10.000 man infanterie werkelijk in dienst (blz. 68). 17/27 Mei 1673 wezen Gedeputeerden van Friesland er Manrits op, dat men „ w e g e n s het klein aentall volck van de
ordinaris c o m p a g n i ë n " niets van de kleine reserve te Leeuwarden kon
missen (blz. 172/2). Johan de Witt heeft er bij zijn aftreden als Raadpensionaris 4 Augustus 1672 op gewezen, „dat Seelant en Vriesland
tot de legerlasten genoeghsaem niet hebben gefurneert" (blz. 39), en
de Prins schreef 27 Mei 1673 aan Johan Maurits: „la Frise et Groeningen ne font rien" (blz. 100/1). Geen wonder, dat Waldeck aan
Maurits, toen deze juist naar Friesland was vertrokken, moest schrijven, hoe men in Holland tot de ontdekking was gekomen, dat er aan
het Friesche contingent liefst 5000 man ontbraken [d.w. ongeveer de
>) Volgens den Staat van Oorlog voor 1674 moest Friesland zelf 134 compagnieën
[van de 903] onderhouden, in totaal 12.079 man tellende. Het papier was geduldig!
*) Krayenhoff van de Leur, t. a. p., blz. 17.
*) Ten Raa en De Bas, V, blz. 362
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helft v a n de gecontracteerde sterkte aan infanterie! I]. M a u r i t s m a a k t e
dadehjk een memorie op v o o r de Friesche Staten, die z i c h echter v a n
den d o m m e h i e l d e n : „ I l s m ' o n t fait r é p o n d r e q u ' i l s ne scavoient rien
q u ' i l leur m a n q u e de monde, p r i n c i p a l e m e n t ce g r a n d nombre puis
q u ' i l s se t r o u v e n t plus c h a r g é s que leur quote en est" ').
Terecht zeggen T e n R a a en D e B a s i n H e t Staatsche Leger, hoe vooral de Staten v a n F r i e s l a n d i n 1672 en 1673 toonden, dat zij het eigen
belang der P r o v i n c i e stelden b o v e n dat v a n het algemeen •).
ad 3°. Volgens den Staat v a n Oorlog v o o r 1673 lagen er v a n troepen
ter repartitie v a n F r i e s l a n d 3 sterke c o m p a g n i e ë n v o e t v o l k te E m d e n
e n blijkens b l z . 223 v a n m i j n studie 5 c o m p a g n i e ë n te Coevorden.
Volgens T e n R a a en D e B a s , V , b l z . 276/7, hielden 7 c o m p a g n i e ë n garnizoen i n M a a s t r i c h t , D e n B o s c h en B r e d a . Blijkens b r i e v e n v a n Gedeputeerden v a n F r i e s l a n d v a n 15/25 en 20/30 N o v e m b e r 1673 lagen
t o e n Friesche troepen „ i n H o l l a n d en die quartieren daeromtrent", die
moesten w o r d e n gemonsterd. H o e v e e l Friesche troepen b u i t e n de P r o v i n c i e dienst deden, v a l t moeilijk te bepalen; m e n m a g w e l aannemen,
d a t daaronder o . m . nagenoeg alle troepen vielen, welke F r i e s l a n d bij de
extra-repartitie per 1 October 1672 v a n de overheerde gewesten nog tot
zijn last h a d gekregen. Teekenend i n d i t o p z i c h t i s b . v . , w a t ten aanzien
v a n de mariniers p l a a t s v o n d . U i t een schrijven v a n Gedeputeerden v a n
1 7 / 2 7 M e i 1673 aan M a u r i t s bhjkt, „ d a t w y oock onlangs b o v e n onze aangenomen m i l i t i e n o c h o p deze repartitie v a n andere [overheerde] P r o v i n c i ë n 13 c o m p a g n i e ë n mariniers op Friesche betaling aangenomen
h e b b e n " . D a a r op den Staat v a n Oorlog v o o r 1673 a c h t t i e n compagn i e ë n mariniers met name t e n laste v a n F r i e s l a n d v o o r k o m e n , moet
die overname reeds 1 October 1672 bij de her-repartieering hebben
plaats gevonden en bezat die P r o v i n c i e t . v . reeds 5 v a n die compagn i e ë n , welke als regel t e n dienste stonden v a n de A d m i r a l i t e i t •). B i j
genoemd schrijven verzochten Gedeputeerden aan M a u r i t s het
bij de Generaliteit of den P r i n s daarheen te w i l l e n leiden, dat wegens
gebrek aan troepen 4 v a n bedoelde 13 c o m p a g n i e ë n order mochten
o n t v a n g e n , o m z i c h t e n spoedigste naar H a r l i n g e n te begeven, o m ter
beschikkingen v a n de A d m i r a l i t e i t aldaar te k o m e n . V a n die 13 c o m p a g n i e ë n lagen er toen 4 a a n de H o l l a n d s c h e kust, 1 te H i n d e r d a m en
8 op ons toenmalig Zuiderfrontier, d.w.z. alle b u i t e n Friesland!*) D i e
toestand was vrijwel chronisch, w a n t u i t een missive v a n de S t a t e n
*) Johan Maurits 5 Mei 1673 uit Leeuwarden aan Waldeck. Die overbelasting,
waarop de Staten zinspeelden, sloeg vermoedelijk op de extra-legerlasten, welke men
bij de gewijzigde repartitie per 1 October 1672 op zich had genomen wegens het uitvallen van Overijssel, Gelderland en Utrecht (blz. 38/9). Doch die extra lasten droegen
alle vier resteerende Provinciën.
Het feit kon dus geen argument vormen, om zich aan
zijn andere verplichtingen te onttrekken.
') O. a. Deel V , blz. 369, en Deel V I .
*) Ook komen op de Staten van Oorlog enkele compagnieën mariniers in de regimenten infanterie voor.
) Hunne commandanten werden „capitaine de marine" geheeten, de afdeelingen
meermalen „compagniën de marine".
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van Friesland van 23 H e i 1674 aan den Prins blijkt, dat er nooit een
oorlogsschip uit die Provincie in zee ging dan bemand met „ c o m p a g n i ë n de marine", dat deze dienst deden zonder onderscheid van plaats of
college en dat het considerabel aantal vah die c o m p a g n i e ë n , dat de
Provincie op hare repartitie had, op 4 na dienst deed daarbuiten *).
ad 4°. De verschillende wrijvingen, i n de factoren 1 t/m 3 begrepen,
almede het verloop van de werkelijk in Friesland aanwezige troepeneenheden sedert Mei 1673, toen zij te velde kwamen, maken het volkomen begrijpelijk, dat Maurits 7 September 1673 aan den Prins schreef,
hoe de troepen zeer zwak waren: een Hollandsche regiment van 10 a 11
c o m p a g n i e ë n telde nog geen 500 man; de Friesche regimenten telden
slechts 7 a 8 zulke c o m p a g n i e ë n (blz. 208). 10 September voegde
hij er nog aan toe, dat hij na het vertrek van het Hollandsche
secours aan voetvolk slechts 6 Friesche regimenten overhield, elk van
7 a 8 c o m p a g n i e ë n , tezamen door de vele zieken slechts 2200 man (bis.
210). Toch staan die regimenten met elk 13 tot 18 c o m p a g n i e ë n , de
namen van de kapiteins alle vermeld, op den Staat van Oorlog (in totaal 88). Een deel was om de sub 3° vermelde redenen buiten Friesland.
Daar Friesland in H e i 1673 bijna 50% van zijn infanterie te kort kwam,
hond ik het voor zeer waarschijnlijk, dat een belangrijk aantal der
c o m p a g n i e ë n slechts in naam heeft bestaan, er slechts 7 a 8 inderdaad
per regiment aanwezig waren.
Uitvoerige sterkte-opgaven zijn aanwezig betreffende de bezetting
van Blokzijl op 18/28 Mei en 10/20 September 1673. Daaruit blijkt,
dat de bezetting dier versterkte plaats in dat tijdsverloop achteruitging van 15 c o m p a g n i e ë n a gemiddeld 70 man tot 13 c o m p a g n i e ë n van
gemiddeld 65 man '). Zelfs indien dit laatste cijfer niet geflatteerd is
geweest, ontbraken per compagnie van 89 man er 24 of 27%. 20 September 1673 werd onder de 3 c o m p a g n i e ë n bezetting van Slijkenburg
er een vermeld als „seer slegt, sonder geit en sonder captain!" E n z .
enz.
Uit de biervóór gegeven toelichting op de 4 punten, vooral uit de
twee onder 4° aangehaalde brieven van Maurits blijkt overtuigend, dat
de Staten van Oorlog wellicht een maatstaf van vergelijking kunnen vormen [sterkte-verhoudingen], doch dat tij zeker niet kunnen strekken tot
berekening van de absolute troepensterkten onder de wapenen.
Een juister beeld van de sterkte van troepen, waarover Maurits in
de kritieke dagen 22/26 Augustus 1673 heeft beschikt — van het „opontbod" was nog geen man gekomen: verg. blz. 180/1 en 188 — krijgt

*) Groot Friesch Plakkaatboek, V.
*) Blijkens een res. van Ged. Staten van Friesland van 12 Nov. 1673 werden de compagnieën voor de berekening van benoodigden voorraad winterturf op voorstel van
Aylva gesteld op een sterkte van 70 man.
Van Dam Van Isselt

17
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men door optelling van wat daar toen werkelijk aanwezig was, zulks
mede aan de hand van evenvermelde gegevens van Johan Maurits en
anderen.
VOETVOLK

Friesland bezat een compagnie Garde van den Stadhouder of Gardes
Friesland, op den Staat van Oorlog voor 1673 voorkomende voor 200
man; stel in werkelijkheid 160 man. Verder 6 regimenten, toen alle
daai aanwezig. Het gehalte en daarmede de sterkte van de Friesche
korpsen waren steeds minder dan bij de Hollandsche. De Friesche regimenten telden slechts 7 a 8 compagnieën tegen de Hollandsche 9 a 11;
bij eerstbedoelde waren reeds in den zomer vele zieken. 10 September
telden de 6 Friesche regimenten nog slechts 2200 man; echter zal het
verloop wel het grootst zijn geweest, nadat de kritieke dagen voorbij
waren. Dus te stellen op 2400 man. Voorts stond ter repartitie van
Friesland het van Overijssel overgenomen regiment Ripperda a 12
compagnieën. Daar van die Friesche regimenten slechts de helft der
compagnieën aldaar aanwezig was, kan dit regiment worden gesteld
op 6 compagnieën of -A- X 2400 = 320 man. Aan Hollandsche infanterie
waren nog aanwezig de regimenten Graham, Bampfield, Holsteyn en
Torck. Eerstgenoemd regiment was 20 Juli bij Zwartsluis feitelijk volkomen ontredderd; hetteldeeerst twee maanden later weer 300 man,
doch nog zonder geweer, te Blokzijl (blz. 228), dus pro memorie.
Het regiment Bampfield werd, ondanks drie bevelen van Maurits, door
Rabenhaupt in Groningen achtergehouden en kwam daardoor niet
op het terrein van den strijd (blz. 202). Het, regiment Holsteyn, dat
eerst 8 compagnieën telde (blz. 150), schijnt later op 11 te zijn gebracht (blz. 173). Het regiment Torck van 10 compagnieën, in Augustus aanvankelijk voor de kustverdediging bestemd (blz. 174), was in
de kritieke dagen in de Provincie aanwezig, werd door Maurits aangetrokken, doch kwam te laat (blz. 182). Het stond echter tot zijn beschikking. Totaal 21 compagnieën. De Friesche compagnieën waren
toen verloopen tot hoogstens ^
= 63 man. Stellen wij de Hollandsche compagnieën derhalve op 60 man, dan beschikte Maurits
uit dien hoofde over 21 X 60 = 1260 man. Dit is hoog geraamd
in verband tot Maurits mededeeling van 7 Sept., dat toen een Hollandsch regiment geen 500 man meer telde (blz. 208).
RUITERIJ

De Friesche cavalerie bestond uit 3 regimenten,tezamena 17 compagnieën, welke 80 man moesten tellen, doch die cavalerie was niet
van goede hoedanigheid (blz. 148,185,203en206), dus zeker ook zwak;
de paarden zullen door den natten zomer en de dras staande terreinen
en wegen zeer hebben geleden. Hoezeer zij hadden geleden van den
eenigen raid van grootere beteekenis, tijdens den zomer uitgevoerd,
bleek hiervoor overtuigend (blz. 139). Bovendien waren er een aantal
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losse eskadrons; volgens den Staat v a n Oorlog v o o r 1673 acht. 5/15
J u l i 1673 schreef de Regentes aan M a u r i t s , d a t zij op advies v a n Gedeputeerde Staten v ó ó r eenige weken een acte als kolonel h a d v e r s t r e k t
a a n B a r o n v a n B y l a n d t , H e e r v a n P a l s t e r k a m p , „ o m i n die hoedanigheid te commandeeren over eenige c o m p a g n i e ë n , w a a r v a n hij reeds
de leiding h a d en welke niet i n regimenten waren gerangeerd" *).
V a n de aanwezigheid v a n acht losse eskadrons is mij nergens iets
gebleken. T o e n de cavalerie i n M e i 1673 te velde werd gebracht, m o c h t
de Regentes 4 c o m p a g n i e ë n te L e e u w a r d e n achterhonden, w a a r v a n er
echter 2 t o t het regiment V a n H a r e n behoorden (blz. 95 en 131/2).
T o e n einde September het regiment Schwartzenberg u i t F r i e s l a n d afwezig was (6 c o m p a g n i e ë n ) , h a d M a u r i t s 13 c o m p a g n i e ë n cavalerie
ter b e s c h i k k i n g , zijnde slechts 2 meer d a n de resteerende regimenten
K i n g m a en V a n H a r e n telden. E i n d e O c t o b e r werden patenten gegeven,
o m 20 c o m p a g n i e ë n i n de w i n t e r k w a r t i e r e n te brengen; daaronder w a ren er 2, die t o t de reserve te L e e u w a r d e n behoorden. D e slotsom is derhalve, dat er i n F r i e s l a n d in werkelijkheid hoogstens 5 losse en i n t o t a a l
22 Friesche c o m p a g n i e ë n paarden zijn geweest; d i t was niet veel m i n der d a n w a a r v o o r F r i e s l a n d i n 1673 op den Staat v a n Oorlog te boek
stond, n l . 25 c o m p a g n i e ë n . D a a r die c o m p a g n i e ë n i n den nazomer
nog omstreeks 60 m a n zullen hebben geteld, k o m t m e n v o o r de eigenlijke cavalerie t o t een sterkte v a n hoogstens 22 x 60 = 1320 m a n .
H e t regiment dragonders v a n B r a n d t telde 8 c o m p a g n i e ë n , w a a r v a n
er steeds 2 i n G r o n i n g e n waren (blz. 215). S t e l v o o r de overige 6 x 70
= 420 man. H e t eskadron v a n M a u r i t s was „ a u p r è s de l a cornette"
zoo z w a k „ q u e c'est u n è p i t i é " (blz. 140); hoogstens 60 m a n . H e t beruchte, gedevaliseerde eskadron v a n ritmeester D o n g e n , bovendien
onbereden (o.m. btz. 139/41), k a n veilig pro memorie worden gerekend.

MARINIERS

F r i e s l a n d h a d 5 c o m p a g n i e ë n mariniers onderhouden en kreeg er
blijkens den S t a a t v a n Oorlog v o o r 1673 dertien bij op zijn repartitie,
overgenomen v a n de overheerde P r o v i n c i ë n . B o v e n d i e n werden er 2
v e r m e l d i n 2 der 6 regimenten F r i e s c h v o e t v o l k ; deze zijn derhalve hierv ó ó r onder het v o e t v o l k meegerekend. Eerstbedoelde 5 zullen zeker
ter b e s c h i k k i n g zijn geweest v a n de A d m i r a l i t e i t , hetzij v o o r bemann i n g v a n de vloot, op welke groot gebrek a a n personeel bestond (blz.
172), voor den dienst te H a r l i n g e n of v o o r k u s t b e w a k i n g .
V a n laatstbedoelde 13 c o m p a g n i e ë n deed er 27 M e i 1673 geen enkele
dienst i n F r i e s l a n d ; de Staten vroegen er toen zeer bescheiden 4 daar-

*) F. O. Baron van Bylandt en Palsterkamp had de majoorsplaats in het Friesche
cavalerie-regiment van Schwartzenberg. Daar hij in Sept. bij afwezigheid van dien
kolonel dat regiment commandeerde, is bovenvermelde uitbreiding van de cavalerie
zeer waarschijnlijk niet doorgegaan; nergens wordt gewag gemaakt van een vierde
regiment Friesche cavalerie.
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van aan, doch ook deze zouden dadelijk ter beschikking komen van de
Admiraliteit (blz. 171/2). Of zij al dan niet zijn gekomen, is mij nergens
gebleken. 16/6 Juni 1673 schreef Maurits aan den Prins, dat hij 3 comp a g n i e ë n mariniers had aangewezen „pour aller a mer" ). Het kunnen
even goed 3 van de 5 eerstbedoelde c o m p a g n i e ë n zijn geweest als 3 van
de 4 aangevraagde en dan inderdaad uit Holland gekomen compagn i e ë n mariniers.
In elk geval blijkt, dat de mariniers „pro memorie" kunnen worden
uitgetrokken voor de bezetting van het landfront — de Oude Friesche
Linie en hare reserve — in de 2e helft van Augustus 1673.
l

Men komt nu op grond van het bovenstaande tot de volgende
A pproximatieve sterkteberekening:
Compagnie garde te voet. . . .
Friesche Infanterie
Regiment Ripperda (Ov.) . . .
Hollandsche Infanterie
Friesche Cavalerie
Dragonders van Brandt . . . .
Lijfcompagnie van Maurits . . .
Mariniers
Totaal

160 man
2400 „
320 „
1260 „ (regiment Graham pro
mem.)
1320 „ (compagnie Dongen pro
mem.)
420 „
60 „
pro mem.
5940 man geregeld krijgsvolk en

geen opontbod of uitschot.
Hieruit blijkt, dat Maurits i n de kritieke dagen van Augustus 1673,
toen er werkelijk een aanval op Friesland loskwam, in belangrijk minder gunstige omstandigheden heeft verkeerd dan in het najaar van
1672, toen zijn sterkte algemeen werd opgegeven als 8000 man militie
en 5000 man volkswapening (blz. 61/2), ook dat hij in Augustus 1673
geenszins heeft beschikt over de traditioneele 7. tot 8000 man geregeld
krijgsvolk, welke destijds voor een afdoende verdediging van Friesland werden noodig geoordeeld (blz. 74, noot 2).
In zijn artikelen in het Militair Weekblad van 1900 en 1902 omtrent
de verdediging van Friesland in 1672 en 1673 zegt de heer V a n der
Kop nopens de wederzij dsche strijdkrachten in de 2e helft van Augustus 1673: „Nergens is een gedetailleerde opgave omtrent het aantal
dezer strijdkrachten voorhanden." Hij geeft daarna Vorst Maurits'
toenmalige sterkte op als ruim 8000 man infanterie en ruim 2000 man
cavalerie '), ontleend aan een brief van 11 Juli 1673 van den destijds

•) Archives, t. a. p., p. 323/4.
) T. a. p. 1902, bis. 101.
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hier aanwezigen Franschen Generaal Mornas aan Minister van Oorlog
Louvois. In de eerste plaats is een vijandelijke bron niet de beste opgave voor eigen sterkte; bovendien is het, gelet op den datum van het
gegeven, wel zonder eenigen twijfel, dat 't het gevecht van 2 Juli
(Staphorst—Rouveen) betreft, toen de Hollandsche cavalerie nog
niet naar Holland terug was; de vijand zal, daar hij geheel werd uiteengeslagen, voor die gelegenheid de sterkte der onzen wel te hoog hebben
opgegeven; tertio bevat die opgave, wat de infanterie betreft, stellig
een drukfout, daar Depping, mede aan de hand van Chamilly's en
Mornas' berichten aan Louvois, opgeeft: 3000 man te voet en 2000 te
p a a r d » ) . Quarto zijn deze laatste cijfers, voor wat de toen aan onze
rijde beschikbare sterkte betreft, beslist te klein, wat de bij Staphorst—
Rouveen aanwezige sterkte betreft, wat de infanterie aangaat 7 maal
te groot, wat de cavalerie betreft nog te klein, want Maurits had daar
alle 8 in het Noorden aanwezige regimenten te paard bij zich. Daar
Friesland op den Staat van Oorlog voor 1673 voorkwam voor 2000
paarden, vermoed ik, dat men eenvoudig dat bedrag heeft overgenomen.
Groningen.
Op een eenvoudige vraag aan den Rijksarchivaris in Groningen betreffende de troepensterkte in die Provincie in 1672/3 zond Dr. H . A.
Poelman mij zulk een volledig overzicht, bewerkt in den geest van
de hieraan voorafgaande berekening, dat het mij gewenscht voorkomt haar door den druk ook anderen ter beschikking te stellen. Hij
schreef: „ D e z e vraag is moeilijk met absolute zekerheid te beantwoorden, daar directe opgaven over het totaal aantal troepen ontbreken;
wat de militie [krijgsvolk] betreft, zijn er echter voldoende gegevens,
om ten minste bij benadering de sterkte te kunnen vaststellen; die der
volkswapening is zelfs bij benadering niet aan te geven.
a. Sterkte van de militie in de Provincie (met inbegrip van de Generaliteitsschansen aan de Oostgrens). Het grootste gedeelte der oude
troepen op Stad en Lande (2 regimenten infanterie Clant en Broersema,
en 1 regiment cavalerie Prins Georg Frederik van Nassau) is al spoedig
voor het veldleger opgeroepen; behalve eenige oude c o m p a g n i e ë n
blijven dus de 10 c o m p a g n i e ë n , gelicht volgens consent van Maart 1671,
de 9 nieuwe, die in het voorjaar 1672 gevormd worden overeenkomstig consent van Februari '72, 4 nieuwe cavalerie compagnieën, gelicht
volgens laatstgenoemd consent en de Friesche c o m p a g n i e ë n in de
grensplaatsen, die dan in Juni door de provincie Friesland worden
teruggeroepen, waarop een deel der grensschansen wordt ontruimd.
V ó ó r het beleg vermeerdert het aantal dan weer door het allengs binnenkomen van de c o m p a g n i e ë n van het regiment Holstein (lichting

*) S. 185/6; conform de Nederlandsche uitgave, blz. 207/8. Volgens een noot aldaar
zou de sterkte zijn ontleend aan brieven van Chamilly en Mornas aan Louvois van
September 1673?
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van 4 Febr. 1672), het lijfregiment Köningsmarck en eenige compagnieën dragonders, gerepartieerd op Holland, waarvoor Groningen als
loopplaats is aangewezen. Bij begin van het beleg zijn dus aanwezigInfanterie: ± 4 compagn. (rest oude regimenten), 10 + 9 compagn
(nieuwere lichtingen), 7 compagn. (Holstein), 452 man (Köningsmarck
— opgaaf der Staten) = 30 compagn. (30 x 70) + 452 *> 2552cavalerie: 4 compagn. (nieuw) en 3 compagn. (dragonders) = 7 x 60 420. Totaal omstreeks 3000 man.»)
Volgens eigen opgaaf der Staten beschikten ze bij begin van het
beleg in de stad over 2000 man. Bedenkt men, dat die opgaaf wel aan
den lagen kant zal zijn, daar zij voorkomt in een schrijven om hulptroepen en dat laatstvermeld bedrag dan nog vermeerderd moet worden met de bezettingen van Delfzijl, Bourtange, Leeroort en kleine
posten, dan klopt deze opgaaf goed met het op andere wijze gevonden
totaal.
Tijdens het beleg komen er dan hulptroepen uit Friesland en het
infanterie-regiment Jorman uit Holland, welke echter na afloop teruggeroepen worden, terwijl dan ook het regiment Holstein naar Holland
vertrekt. Daarentegen komen dan allengs de soldaten der 2 oude infanterie-regimenten uit de gevangenschap terug, zoodat in September deze
regimenten opnieuw „op de been gebracht" kunnen worden. Het Köningsmarcksche hjfregiment is dan ook grootendeels (13 compagnieën.) op de repartitie van de Provincie overgegaan door verwisseling
met 13 compagnieën van het regiment van den Prins van Oranje, te
voren op haar repartitie staande; totaal dus infanterie 2 x 14 +
+ 10 + 9 + 13 = 60 compagnieën, waarvan er enkele niet in de Provincie aanwezig zijn, o.a. die van Montplaisir (te Maastricht), waartegenover staat de aanwezigheid van minstens 4 compagnieën Holland (1 Köningsmarck, 3 Polentz). 60 x 70 = 4200 man. Cavalerie:
4 compagnieën (de andere 4 zijn te velde, komen waarschijnlijk eerst
in het late najaar naar Groningen) en waarschijnlijk 3 compagnieën
dragonders. 7 x 60 = 420. Totaal ruim 4600 man. De Staten geven op
m een schrijven van 26 October, dat zij aan infanterie de beschikking
hebben over 16 compagnieën garnizoen in Groningen en 36 compagnieën
bij de Nieuwe Schans ter bewaking van het garnizoen aldaar; met de
garnizoenen van Delfzijl, Bourtange enz. komt men zoo ook tot een
totaal van ruim 60 compagnieën, infanterie.
In 1673 brengt Johan Maurits versterking mee uit Holland, waarvan
de regimenten Aquüa en Bampfield ter beschikking van Rabenhaupt
komen voor het beleg van de Nieuwe Schans. Verder zal wel vrijwel
alles van de op de Provincie gerepartieerde troepen daar aanwezig

) Krayenhoff van de Leur, t. a. p.,blz. 36,zegt, dat de bezetting van Groningen tijdens het beleg, inclusief vrijwilligers, klom tot 5000 man, terwijl de buitenovergangen
over de vaarten werden bezet door landlieden. Zijn opgave is dus aan den hoogen kant
geweest.
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zijn geweest, met uitzondering v a n de troepen, die i n K o e v o r d e n l a g e n ; i n B o u r t a n g e liggen n u b o v e n d i e n 4 Friesche c o m p a g n i e ë n . I n
M e i — J u l i tijdens het beleg v a n de N i e u w e Schans zijn dus aanwezig
infanterie: A q u i l a en B a m p f i e l d 900 m a n (volgens opgave v a n de
Staten was het regiment B a m p f i e l d tusschen 400 en 500 man), 61
c o m p a g n i e ë n op S t a d en L a n d e = 4270 m a n , 4 c o m p a g n i e ë n F r i e zen 300 m a n , cavalerie 9 c o m p a g n i e ë n (op de S t a a t v a n O o r l o g zijn
er 12 maar 3, o.a. c o m p a g n i e ë n V a n D o n g e n , die niet i n de P r o v i n cie zijn. weigeren de Staten te betalen). 9 x 60 = 540 m a n . T o t a a l
6010. w a a r v a n afgetrokken moeten worden de G r o n i n g e r troepen
te K o e v o r d e n i n garnizoen, die we k u n n e n stellen op 7 c o m p a g n i e ë n
(er w a r e n n.1. 7 c o m p a g n i e ë n Friesche troepen i n garnizoen, en het
getal F r i e z e n en Groningers z a l w e l ongeveer gelijk zijn geweest) »),
500 m a n , blijft 5510, welke a a n t a l n a t u u r l i j k i n het 2e halfjaar
n a de i n n a m e v a n de N i e u w e Schans niet onaanrienlijk v e r m i n dert.
b. Volkswapening. H e r h a a l d e l i j k is sprake v a n v o l k s w a p e n i n g , gen o e m d o p b o d en uitschot als i n F r i e s l a n d ; o.a. w o r d t i n A p r i l e n J u n i
1672 overwogen den lOen m a n op te roepen, o m naast de m i l i t i e te
dienen als bezetting der grensschansen. m a a r v a n de u i t v o e r i n g k o m t
n i e t veel. O p grootere schaal is de h u l p der l a n d b e v o l k i n g d a n g e b r u i k t
b ü de b e w a k i n g v a n de R e i t d i e p - en Damstermep-linies tijdens het
beleg, zonder dat het mogelijk is z i c h een denkbeeld te v o r m e n v a n de
sterkte v a n dit o p b o d ; daar er echter door de onderwaterzettingen
slechts enkele plaatsen overbleven, waar gevaar voor een vijandelijke
doorbraak bestond, z a l m . i . deze sterkte niet zeer aanzienlijk zijn geweest. O o k i n de vorstperiode i n den winter v a n 1672 op '73 w o r d t de
10e m a n opgeroepen, o m tegen vijandelijke i n v a l l e n te w a k e n , a a n
w e l k e n oproep tenminste i n het O l d a m b t wel gevolg is gegeven, zonder
d a t echter weer is n a te gaan, hoeveel o p b o d i n t o t a a l is opgekomen."
Zooals u i t het voorgaande bhjkt. n a m ook D r . P o e l m a n een verloop
i n de sterkte aan, door de eenheden heel w a t lager a a n te s l a a n d a n
volgens de sterkten, i n de Staten v a n O o r l o g voorkomende. Gelet o p
de w r i j v i n g , welke i k h i e r v ó ó r i n de Friesche s t e r k t e n constateerde,
h o u d i k het er voor, dat de u i t k o m s t e n v a n de berekeningen, w a t G r o ningen betreft, nog aan den hoogen k a n t zijn.

') Op blz. 223 bleek, dat er einde September 1673 vijf Friesche compagnieën garnizoen hielden te Coevorden.
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A A N T E E K E N I N G V (blz. 199).
WAT

B E S T A A T NOG V A N D E POSTEN D E R O U D E FRIESCHE L I N I E ?

De heer H . J. Popping, boekhandelaar te Oosterwolde (Fr) met
wien ik naar aanleiding van mijne studie in briefwisseling trad en die
blijkbaar een goed kenner van en belangstellende in de oude geschiedenis van Friesland is, deelde mij bétrtffende bovenstaande vraag het
volgende mede:
Oudtijds liep een der belangrijkste verbindingswegen tusschen Friesland en Drenthe over het „Mandeveld" bij Bakkeveen. Dat Mandeveld was een smalle, hooge zandrng, welke Bakkeveen verbond met
Een—Norg en welke destijds door uitgebreide moerassige gebieden
werd begrensd. Over dien rug liep sedert eeuwen een veel gebruikt
veldspoor, de„OudeDrentsche weg" of „Drentsch-Frieslandsche" weg
op de kaart van Schotanus ook „Eyerrid" geheeten. Begrijpelijk, dat
deze weg door versterkingen werd afgesloten. Graaf Willem Lodewijk
deed er in 1594 - tegen Groningen gericht - o.m. de Zwartendijkster
of Eenerschans aanleggen (verg. blz. 50).
2500 M . meer W. ligt op de tegenwoordige grensscheiding tusschen
Friesland en Drenthe loodrecht op dien ouden verkeersweg een nog
ouder en minder bekend verdedigingswerk, nl. de „landweer" een
dubbele wal met tusschengelegen loopgraaf, in totaal breed 18 M en
op de hoogste gedeelten nog 1.6 M . hoog >). „Dit oude verdedigingswerk is gelukkig juist overgedragen aan de vereeniging „It Fryske
Gea" [ = dorp, buurt] en blijft dus voor de toekomst behouden.
Wat de tegenwoordige toestand van de schansen betreft, het volgende :
1°. Schans bij de Tolbrug te Oldeberkoop: verdwenen.
2°. Schans Bekhof ( = Beekhof): bestaat nog; is vermoedelijk de
laatste schans op Friesch territoir, die nog intact is. Op het oogenblik
doen we juist pogingen, om deze aan te koopen voor de vereeniging
„It Fryske Gea", opdat ze behouden blijft voor het nageslacht.
3°. Schans bij Makkinga. Meermalen hebben we naar haar gezocht;
we wisten echter de plaats niet, waar ze had gelegen.
4°. Schans Breeberg: geslecht; alleen een stuk van de gracht is nog
overgebleven.

) Uit het bovenstaande blijkt, hoe bij de verdediging van Friesland reeds van de
oudste tijden her alle aandacht was geschonken aan versterking van het acces, dat op
Bakkeveen aanliep en het dus volkomen terecht was, dat Johan Maurits al dadelijk
maatregelen deed treffen om, wat hij de „notabele post Bakkeveen" noemde, behoorlijk te doen bezetten en versterken (blz. 147 en 181/2). Halma noemde Bakkeveen zeer
wel gelegen om krijgsvolk door de veenen uit de Friesche Wouden naar Drenthe en
weerom te brengen".
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5°. Schans Zwartendijk: is nog intact; is eigendom van de vereeniging „Het Drentsche Landschap" en blijft dus behonden. De oppervlakte, welke deze schans met omliggende begrachting inneemt, beslaat ongeveer IJ H . A . De wallen zijn 4 tot 5 M. hoog of hoog geweest.
De W . gracht is i n later tijd komen te vervallen, de naar Friesland gekeerde rugzijde is dus open.
5°. Schans bij het Voorwerk of Trimunten. Geheel verdwenen ).
A l deze plaatsen zijn bij herhaling door ons bezocht. Van Breeberg
berusten eenige geweer- en kanonkogels in het Friesch museum.
Als een bijzonderheid kan ik mededeelen, dat enkele honderden
meters van af schans Breeberg in de heide het z.g. „Oud Leger" ligt.
Het is een heuvelachtig terrein, waar m.L door menschenhanden aan
de wallen is gewerkt. Hier zijn door mij scherven van gebruikt aardewerk geraapt, die m.i. afkomstig zijn van platte kommen, die door de
soldaten zijn gebruikt i n de jaren 1672/3. Dan ligt bij Duurswoude een
stuk land, hetz.g. „Bisschopsleger"»), en verder worden de „Bisschopsgraven" daar genoemd. Nog: de Bisschopswijk of de z.g. „Bisschop",
een buurt onder Donkerbroek" •).
l

Het is zeker een zeer gelukkige gedachte geweest, om zoowel op
Friesch als op Drentsch gebied zich het beaat te verzekeren van een
specimen van de open aarden schansen uit de jaren 1672/3, nog zonder
eenig gemetseld gebouw daarbinnen, en die aldus voor het nageslacht
te behouden als „natuurmonumenten" uit lang vervlogen tijden van
strijd. Hier geldt dus: In naam van Oranje doe open de beurs.

AANTEËKENING V I (blz. 206).
Kapitein Melchior van Machwitz was een gunsteling, zoowel van
Prins Willem III als van Johan Maurits. De eerste benoemingen van
den Prins als Kapitein-Generaal van de Unie betroffen o.m. die van
kapitein Van Machwitz tot commandeur van de Klundert (Ten Raa
en De Bas, V, blz. 360). In Aug. en Sept. 1673 gebruikte de Prins hem als
verbindingsofficier tusschen zijn hoofdkwartier en dat van Maurits;
ook hield hij toen Maurits van vóór Naarden op de hoogte. Dat Van

') De lijst van de Friesche schansen en versterkte plaatjes uit de jaren 1672/3 is
hiermede geenszins uitgeput.
•) Kan hier in Juli 1672 Munstersche cavalerie hebben gelegerd, die in Friesland
wilde inbreken (bis. 41/2? Ik geloof niet, dat bij Munster's omtrekkenden aanval op
de Oude Friesche Linie in Augustus 1673 troepen van beteekenis zóóver O. hebben
uitgehaald (bis. 193/5).
*) Zie voom: De nederzettingen langs den ouden verbindingsweg tusschen Friesland en Drente, over het Mandeveld bij Bakkeveen, door H. J. Popping.
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Machwitz toen tot 's Prinsen naaste omgeving behoorde, blijkt mede
uit mijn studie. 30 September schreef Van Machwitz aan Maurits, dat
bij bij Graaf van Waldeck „voor syn bedde" was geweest, om een beslissing van den Prins te vernemen.
Toen V a n Machwitz 12 September 1673 Maurits den val van Naarden meldde, was zijn taak als trait d'union afgeloopen en schreef hij:
„ick meen, dat ick nu sal nae 't regiment gesonden worden", en 30
d. a. v. uit Den Haag: „Ick sal nu met den eersten my nae Heusden
by U Vorst. Gen. Regiment gaen begeven". Maurits' infanterie-regiment had behoord tot de bezetting van Maastricht en had tijdens het
beleg zeer geleden. De overste daarvan, Paffenrode, was gedood en
majoor Bisschop van het Regiment, „de oudste majoor der armee" (40
jaren dienst), was omstreeks 10 J u ü door den Prins tot overste bevorderd. V a n Machwitz had daarna op Maurits' voordracht de majoorsplaats bij diens regiment gekregen, waarvoor Maurits den Prins 30
Augustus bedankte. Het „zeer gedevaliseerde" regiment werd teruggetrokken naar Heusden, om er in 1 tot 2 maanden te worden gereconstrueerd. Maurits keurde zulks niet goed. In een „garnison fronttere" waren de wachten zwaar, de kans op verliezen niet uitgesloten,
terwijl geen enkele recruut zich er aanmeldde; hij had Schiedam op
het oog, waar het regiment ten slotte ook is terecht gekomen. 13 October meldde V a n Machwitz, dat hij te Heusden aangekomen en daar
door overste Bisschop geïnstalleerd en voorgesteld was als sergeantmajoor [dus: majoor] van het regiment. 18 October werd de overste,
met een gezelschap buiten Heusden op jacht, door de Franschen gevangen genomen en bij een poging om hem te bevrijden door een sterke
patrouille der onzen bij ongeluk doodgeschoten (zie ook Van Domselaer, II, blz. 654); zijn lijk werd naar Rotterdam gebracht en daar begraven. 20 October meldde Van Machwitz dit ongeval aan Maurits en
solliciteerde tevens naar het vacante commando. Hij werd inderdaad
luitenant-kolonel bij bedoeld regiment (en waarnemend regimentscommandant) krachtens commissie van den Raad van State van 25
November 1673 en sneuvelde 14 Augustus 1674 als zoodanig in den
slag bij Seneffe (Bosscha, II, blz. 471 en noot 181).

A A N T E E K E N I N G V I I (blz. 220).
Het regiment Bampfield keerde October 1673 in Friesland terug zonder zijn chef, daar tegen kolonel Joseph Bampfield ) een zaak aanhangig was voor de Hooge Militaire Vierschaar. Het is zelfs hoogst
waarschijnlijk, dat Bampfield zijn regiment niet zelf commandeerde
l

l

) Zie over dezen persoon de uitvoerige aanteekening in Brieven aan De Witt (uitgave Fruin-Japikse), IV, blz. 189, noot 1.
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toen het medio September t.v. Friesland verbet. Daarmede i n overeenstemming is, dat het patent [marschorder], 13 Sept. 1673 N . S. door
Maurits voor de verplaatsing naar De Lemmer verstrekt (bis. 211),
gericht was aan „den officier, leydende het regiment van de Colonel
Bampbile". Zooals o.a. op blz. 183 bleek, was dat reeds 22 Angnstus
1673 majoor Louis Francois de Bonstetten, heer tot Rosiers, waaruit
valt af te leiden, dat de hierna te noemen overste van het regiment,
Van Vereken, waarschijnlijk mede wegens de aanhangige zaak afwezig was.
Jongestall schreef 30 September 1673 uit Den Haag aan Maurits,
dat dien dag uitspraak werd gedaan in een tegen kolonel Bampfield
daar hangende zaak. „Ik vreese. dat hy der niet naeckt sall af fraecken".
Uit de Notulen Hooge Militaire Vierschaar (Alg. R. A., no. 354) blijkt,
dat die zaak 29/30 September 1673 is voor geweest en Bampfield toen
gevangen werd gehouden. De Fiskaal eischte, dat gevangene zal worden schuldig verklaard en met het zwaard gestraft, „datter de doot
nae volgt" en zijn goederen geconfisqueerd ten behoeve van de Generaliteit. De Fiskaal werd echter niet ontvankelijk verklaard i n zijn
eisch, Bampfield schadeloos gesteld en in zijn vorige charge en digniteit hersteld. De geèischte straf en wat hierna volgt maken het wel
zeker, dat de questie ging over 27 November 1672, toen het regiment
Bampfield den post bij Ameide tijdens een Franschen aanval door de
vlucht had ontruimd •)• Daarbij bleef het niet. want 17 Jan. 1674 vonniste de H . M. V. den knecht van J . Bampfield, „gecasseerde colonel"*),
die 25 Augustus 1673 voor het huis van den overste van het regiment,
Baron de Vereken [Ten Raa en De Bas, V , blz. 355, Johan Bartholt
van Vereken] had geroepen: „ghy sijt een schelm, hontsvodt, eerendieff en lantverrader", ook hem op het Plein een steen naar het hoofd
gesmeten, „dat des voornoemdes Baron sijn hoedt ende paruyek van't
hooft vielen", ook zijn degen tegen den Baron getrokken (wat een gevaarlijke volksoploop had veroorzaakt) en den volgenden dag gedreigd
den Baron met een stok te „bastonneeren". Die oppasser was soldaat
en werd veroordeeld door den scherprechter wel strengelijk met roeden
gegeeseld, daarna gebrandmerkt en voor altijd uit het gebied der Generaliteit gebannen te worden. 24 Februari 1674 werd J . Bampfield, „gewesen kolonel enz.", zelf gevonnisd. Hij had luitenant-kolonel Barthold Baron van Varcke (zijn eigen voormaligen overste) beschuldigd
vóór de attaque op den post van Ameyde eenige correspondentie met
den vijand te hebben gehad. De krijgsraad verklaarde „deze accusatie
ten laste van Baron d* Varcke te zijn calumnieus ende versierdt".
Bampfield werd daarom veroordeeld voor de H . M. V. te verschijnen,

») Dit bevestigt Van Domselaer II, blz. 647, die echter een anderen datum voor het
vonnis geeft. Zie omtrent het gebeurde bij Ameide o.a. Van Sypesteyn en De Bordes,
II, blz. 54, 164 en 171 f2, alsmede Ten Raa en De Bas, V, blz. 355.
*) Wij cursiveeren.
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de calmuniën en injnrién te herroepen en te verklaren, „dat deselven
hem van herte leet sijn". Blijkbaar heeft Bampfield getracht de
schuld voor het gebeurde bij Ameyde zijn overste in de schoenen te
schuiven en heeft daaraan ten slotte eerstgenoemde's oppasser deelgenomen.
In de hiervóór vermelde zittingen van de Hooge Militaire Vierschaar van einde September 1673 is niet gehandeld over de ontruiming van Zwolle en den terugtocht van het regiment Bampfield in de
richting van Friesland in Juni 1672 (blz. 16/8), waarover destijds verschillend gesproken en toen uiteraard door de regeering van Zwolle
zeer geklaagd was.
Bampfield, die 7 Maart 1671 commandant werd van een nieuw opgericht regiment infanterie, kwam toen reeds voor als „Joseph de
Bampfield, majoor te paard", op den extra-ordinaris Staat van Oorlog
als commandant van een compagnie paarden.

