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D
it artikel beschrijft eerst kort het verloop van de 
oorlog van 1672. Vervolgens wordt de veldslag 
besproken en met name de rol die de mariniers 
in deze strijd hebben gespeeld. Daarna volgt een 

nabeschouwing.

Het rampjaar 1672 
De groeiende aversie van Engeland en Frankrijk jegens de 
jonge Republiek der Nederlanden mondt in 1672 uit in 
een oorlog op land en op zee.3 Voor zijn opmars over land 
moet de Franse koning Lodewijk XIV een alliantie aan-
gaan met de Duitse bisdommen van Münster en Keulen. 
De Republiek wordt daarmee met recht van alle kanten 
bedreigd. Met de Engelse oorlogsverklaring van 24 maart 
is de oorlog formeel een feit. De Franse en Duitse verkla-
ringen volgen niet veel later.
Het is uiterst twijfelachtig of de Republiek een dreiging 
over zoveel fronten het hoofd kan bieden. De marine 
wordt gelijkwaardig geacht aan de Engelse en Franse 
vloot, maar het Staatse leger is er slecht aan toe. In al-
lerijl worden regimenten getraind en beter uitgerust. 
Ook wordt gepoogd om buitenlandse eenheden aan te 
trekken, maar met machtige vijanden als de Engelse en 
Franse koning zijn de diplomatieke partners van Neder-

land uiterst terughoudend. Bovendien is er een politieke 
machtsstrijd gaande tussen de raadspensionaris Johan de 
Witt aan de ene kant en de Prins van Oranje Willem III 
aan de andere kant. De chaos is compleet.

Het eerste lichtpunt in de duisternis komt vanaf zee. Op 7 
juni 1672 verslaat Michiel de Ruyter de grotere gecombi-
neerde Engels-Franse vloot voor de oostkust van Engeland 
bij Solebay. Met deze overwinning lijkt een invasie op de 
kust van Noord- en Zuid-Holland afgewend, maar zeker is 
dat allerminst. Als er al sprake is van euforie in de Repu-
bliek dan is dat van korte duur. Binnen een week steekt 
de Franse koning met zijn leger bij Lobith de Rijn over en 
is de invasie een feit. De legers van de twee Duitse bis-
schoppen zetten via Overijssel de opmars richting Gronin-
gen in. De jonge prins Willem III, die met zijn benoeming 
tot kapitein-generaal het bevel over het Staatse leger 
voert, trekt zijn eenheden snel terug achter de Hollandse 
Waterlinie4 in het midden van het land en achter de Friese 
Waterlinie in het noordoosten. Op 19 juni valt Naarden en 
op 24 juni neemt Lodewijk XIV Utrecht in. Beide steden 
worden in het Franse aanvalsplan gezien als springplank 
naar Holland. Alles lijkt voor de Zonnekoning conform 
plan te lopen. De IJssellinie is snel en gemakkelijk geno-
men; Naarden en Utrecht zijn in Franse handen. Opval-
lend genoeg houdt hij nabij Utrecht halt.

‘Merkwaardig genoeg stemde 
Lodewijk XIV halverwege juli 1672 
in met de vrijkoop van Nederlandse 

krijgsgevangenen’

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de 
Republiek der Nederlanden door Engeland, 

Frankrijk en de bisdommen Münster en 
Keulen werd aangevallen. Gedurende 
het jaar worden er in het land tal van 

activiteiten georganiseerd om dit rampjaar 
1672 te herdenken1. Ook het Marineblad 

heeft hier dit jaar aandacht aan besteedt.2 
Het rampjaar heeft zijn naam in de 

vaderlandse geschiedenis natuurlijk niet 
voor niets gekregen. Het voortbestaan 

van de Republiek wordt serieus bedreigd 
en lang zit in de oorlogvoering op land 
alles tegen. Een ommekeer wordt pas 

bereikt in oktober gedurende de Slag bij 
Woerden. In deze veldslag spelen mariniers 

een belangrijke rol. Toch lijkt dit feit in 
de Korpsgeschiedenis welhaast in de 

vergetelheid geraakt te zijn. Reden te meer 
dus om hier een artikel aan te wijden. 

Helemaal in het jaar waarin het rampjaar 
wordt herdacht en de stad Woerden zijn 

650-jarig bestaan viert.   

De gevechten bij de Kruipin met op de achtergrond de brandende 

kerktoren van Woerden. Lange tijd stond de Slag om Woerden ook wel 

bekend als Slag bij De Kruipin (collectie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)
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De Hollandse Waterlinie 
Begin 1672 bestaat de Hollandse Waterlinie meer in naam 
dan in realiteit. Er is geen integraal overzicht of centrale 
regie. Daarnaast vertrouwen de oostelijke provincies op 
andere linies zoals de IJssellinie. Wel starten snel diverse 
onderzoeken naar de mogelijkheden van inundaties, een 
tactiek die in de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje ook was 
toegepast. Door langdurig overleg tussen de provincies en 
de eerdergenoemde politieke machtsstrijd komt het niet 
tot een besluit. Daarop nemen de Staten van Holland na de 

Franse inval bij Lobith een eenzijdig besluit tot inundatie.5 
Zonder gevolgen is dit niet. Vanuit de geïnundeerde 
gebieden komt een stroom vluchtelingen op gang naar  
het westen. Bovendien zijn de meeste boeren tegen 
inundaties van hun akkers. Sluizen, gemalen en dijken 
moeten nu bewaakt worden tegen boeren die hun oogst 
proberen te redden. Het toch al onderbemande Staatse 
leger raakt hierdoor extra troepen kwijt. Als de prins al 
denkt aan een tegenoffensief, dan heeft hij daar geen 
manschappen voor.

Hulp van vijand en vloot 
De meest dringende klus is nu 
het herstel van het verzwakte en 
gedemoraliseerde leger.6 Regi-
mentscommandanten en hun 
kapiteins krijgen extra geld om 
hun personeel te voorzien van 
betere uitrusting, maar ook de 
garantie te geven op soldij. Bij 
dit extra geld zit ook een bedrag 
om krijgsgevangen vrij te kopen.7 
Door de snelle Franse opmars zijn 
diverse eenheden onder de voet 
gelopen en vele Nederlandse mi-
litairen krijgsgevangen gemaakt. 
Conform goed gebruik uit die 
tijd kunnen deze na de vijande-
lijkheden worden vrijgekocht. 
Merkwaardig genoeg stemde 
Lodewijk XIV halverwege juli al in 
met een dergelijke regeling. Er is 
nooit een goede verklaring geko-
men waarom de Franse koning in 
deze fase van de invasie instemt 
met de vrijkoop van Nederlandse 
krijgsgevangenen. Zelf heeft hij 
hier in latere jaren spijt van en 
noemt hij dit een ‘buitengewone 
toegevendheid’.8 In zijn memoi-
res noemt hijzelf het getal van 
20.000 krijgsgevangenen, die op 
deze wijze teruggaan naar het 
staatse leger.

Half september nemen de Staten-
Generaal eindelijk het besluit 
een derde van de vloot binnen 
te laten komen. De vrijgekomen 
bemanning moet de garnizoenen 
van de vestingsteden versterken. 
Zij bemannen met name de ge-
schutsbatterijen en zogenaamde 
opleggers. Dit zijn kleine platbo-
dems die het Staatse leger enige 
mobiliteit geven in de geïnun-
deerde gebieden. Met het ont-
takelen van een deel van de vloot 
komt ook het gros van de geëm-
barkeerde mariniers beschikbaar. 
In totaal zo’n 67 compagnieën.9 De Hollandse Waterlinie in 1672 (collectie NIMH)
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Hiermee heeft de Republiek eindelijk enige armslag om 
een tegenoffensief te beginnen. Diplomatiek wordt een 
Nederlands tegenoffensief ook als gewenst gezien. In de 
maanden juli en augustus hebben de Staten-Generaal 
diverse diplomatieke afspraken kunnen maken en verdra-
gen kunnen sluiten. Onder andere Spanje, Oostenrijk en 
enkele protestantse Duitse staatjes, waaronder Branden-
burg, hebben zich solidair 
met de Republiek getoond, 
maar niemand zit te wachten 
op een openlijke oorlog met 
Frankrijk. Om die extra stap 
te maken wordt het wenselijk 
geacht dat de Republiek zich 
levensvatbaar toont en laat 
zien nog volop strijdvaardig 
te zijn. De jonge prins, die zelf staat te popelen om de 
tegenaanval in te gaan, heeft weinig aansporing nodig.

Tegenoffensief 
Om de zorgen van de stad Amsterdam weg te nemen 
wordt de omgeving van Naarden aangemerkt om het 
Franse leger als eerste een klap toe te dienen. Dit ge-
bied leent zich daarbij voor een gecombineerde aanval 
over land en vanuit zee, in dit geval de Zuiderzee.10 De 
geplande aanval op 28 september gaat echter niet door. 
Door een totaal gebrek aan wind kunnen de schepen niet 
uitvaren. Inmiddels is het de Franse veldheer, François 
Henri de Montmorency, de hertog van Luxembourg, ook 
wel duidelijk dat een mogelijk Nederlands offensief in de 
regio Muiden/Naarden/Huizen plaats zal vinden alvorens 
Utrecht ontzet wordt. Luxembourg zelf zit met zijn hoofd-

macht in Utrecht, maar houdt het front nabij Naarden 
nauwlettend in de gaten. Intussen heeft de prins zijn oog 
laten vallen op de smalste sector van de Waterlinie, tus-
sen Nieuwerbrug en Goejanverwellesluis, ten westen van 
Woerden en Oudewater. Oudewater is in Nederlandse 
handen, maar Woerden is bezet door de Fransen.

Tussen 24 juni en 11 juli is 
Woerden kortstondig be-
zet door het Franse leger. 
Op 18 september wordt de 
vestingstad voor een tweede 
maal bezet en dit keer wordt 
de bevolking ingezet om 
de verdedigingswerken te 
versterken. In eerste instantie 

zijn 1788 Franse militairen ingekwartierd, iets later komen 
er nog 138 bij.11 De prins plant vanuit zijn hoofdkwartier 
in Nieuwerbrug een aanval op Woerden. Hij is bekend 
met de ligging en de status van de verdedigingswerken.12 
Hoewel de Fransen de Woerdenaren aan het werk hebben 
gezet om de stelling te verbeteren, is hierin nog weinig 
voortgang geboekt. Er is weliswaar een natte gracht, feite-
lijk een omleiding van de Oude Rijn, maar aan de verdere 
buitenwerken is men nog niet toegekomen. Ook staat de 
bebouwing rondom Woerden nog overeind, waardoor een 
gedekte nadering naar de stadswal mogelijk blijft. Tevens 
heeft het garnizoen maar twee stukken geschut.13 Daar-
mee is Woerden een aantrekkelijk doel. Wel heeft Woer-
den het nadeel dat de Franse hoofdmacht vanuit Utrecht 
snel ter plaatse kan zijn. Alle geruchten omtrent acties 
nabij Naarden moeten dan ook als afleiding dienen.14

‘De Fransen zijn geschrokken door de 
felheid van de gevechten; deze offensieve 
mindset en agressieve houding hebben zij 

nog niet eerder waargenomen’

Prent van Kasteel van Woerden. Links het kasteel met op rechts de Utrechtse- of Hofpoort. Links van de poort bevindt zich de waterpoort voor de Oude 

Rijn. De Utrechtse poort is tijdens de gevechten kortstondig door mariniers bezet geweest. Gravure uit 1670 (RHC A1391)
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Aanval op Woerden 
In de nacht van 10 op 11 oktober trekt de Prins van 
Oranje naar Woerden en betrekt drie posities. Zelf trekt hij 
vanuit Nieuwerbrug met de hoofdmacht naar het noord-
westen van de stad voor een aanval op de Leidse poort. 
Vanuit Goejanverwellesluis en Oudewater verplaatst 
de generaal van de artillerie graaf Willem Adriaan van 
Hornes naar het westen van de stad voor een aanval op 
de Utrechtse of Hofpoort. De oom van de prins, generaal 
van de infanterie Frederik van Nassau-Zuylestein, betrekt 
iets ten oosten van de stad bij de Grovenbrugge15 aan 
beide zijde van de Oude Rijn een verdedigende positie 

die een eventuele aanval vanuit Utrecht moet stoppen. 
In totaal heeft de prins een strijdmacht van zo’n 6.000 
manschappen. De generaal Van Hornes heeft de beschik-
king over twaalf compagnieën, waarvan het grootste 
deel mariniers.16 De leiding van de mariniers ligt bij 
luitenant-kolonel der mariniers François Palm nadat de 
luitenant-generaal Willem Joseph baron van Ghent in de 
eerdergenoemde slag bij Solebay voor de Engelse kust is 
gesneuveld. 

De Franse verdediging handelt snel op het moment dat 
de nachtelijke bewegingen van het Staatse leger in de 
vroege ochtend onderkend worden. Op de toren van de 
Petruskerk wordt volgens afspraak een vuur ontstoken 
om de Franse troepen nabij Utrecht te alarmeren. Helaas 
vat door de wind de torenspits vlam, evenals een aantal 
omliggende woningen.17 Ook wordt een uitval gedaan 
bij de Leidse poort om de gebouwtjes van de pannen-
bakkerij aldaar in brand te steken. Dit kan deels door de 
Staatse troepen worden voorkomen, waarna de Fransen 
zich weer terugtrekken binnen de muren van de stad. 
Van Hornes betrekt zijn positie ten oosten van de stad, 
waarbij zijn mariniers stelling namen bij de Snellerbrug, op 
musket-afstand van de Utrechtse poort.18 Het geschut van 
Van Hornes komt in stelling en begint de beschietingen 

Kaart van omgeving Woerden door Vingbooms uit 1670 (bewerking van In het Spoor van de Prins, p. 33, Van Es & Feis 2022)
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van het kasteel van Woerden en de Utrechtse poort.19 De 
eenheden van Nassau-Zuylestein richten een verdediging 
in aan weerszijde van de Oude Rijn, waarbij ze een ton-
nenbrug slaan om gemakkelijk van de ene naar de andere 
oever te komen. De verdediging richt zich op een aanval 
vanuit Utrecht.  
De Franse alarmsignalen worden in Utrecht opgemerkt. 
De hertog van Luxembourg is echter onderweg naar de 
regio Naarden en moet in allerijl gewaarschuwd worden. 
Eenmaal geïnformeerd gaat de hertog snel terug naar 
Utrecht om zich op de hoogte te laten stellen en vandaar-
uit met een Franse strijdmacht van 5.500 man het beleg 
van Woerden in de kiem te smoren. In de nacht van 11 
op 12 oktober bereikt hij aan de noordzijde van de Oude 
Rijn de stelling van Nassau-Zuylestein en valt direct aan. 
De eerste frontale aanval heeft echter geen succes en een 
tweede evenmin. Met name de twee stukken veldgeschut 
van de Nederlanders brengen de Fransen veel verliezen 
toe. Luxembourg laat zich echter niet zo eenvoudig uit 
het veld slaan en onderzoekt de mogelijkheden voor een 
omtrekkende beweging. Eerder die dag is Nassau-Zuyle-
stein verzekert dat deze er niet is. Luxembourg vindt hem 
echter wel en laat een groot deel van zijn strijdmacht via 
de Houtdijk en de ondergelopen weilanden een omtrek-
kende beweging maken. Bij de Kruipin en de ’s-Gravenslo-
ter molen storten zij zich op de Nederlanders, die een 
eerste aanval nog af kunnen slaan, maar dan de positie 
moeten prijsgeven. Nassau-Zuylestein wordt nu van twee 
kanten aangevallen. Doordat de molen en enkele huisjes 
bij de Kruipin in de brand zijn gevlogen, komt de Franse 
positie in het schijnsel van de vlammen. Hierdoor kunnen 
de manschappen van Nassau-Zuylestein de Fransen nog 
wel serieuze verliezen toebrengen20, maar de Nederlandse 
positie is onhoudbaar. Nassau-Zuylestein sneuvelt die 
nacht in de strijd, zijn lichaam telt achttien verwondingen. 
Het levert hem een heldenstatus op.

Inmiddels is het Van Hornes door de berichten van vluch-
telingen duidelijk dat de positie van Nassau-Zuylestein 
wankelt en dat zijn positie wordt bedreigd. Palm krijgt 
met zijn mariniers de opdracht om de Fransen op te 
vangen. Op dat moment zien de Franse verdedigers bij 
de Utrechtse poort hun kans schoon en doen een uitval 
richting de Snellerbrug. Zij worden echter door effectief 
geweervuur vanuit de stellingen van de mariniers snel 
teruggedreven. Zij vergeten daarbij de valbrug weer op 
te halen waardoor volgens ooggetuige en stadsecretaris 
Bernard Costerus zestien mariniers achter de terugtrek-
kende Fransen mee rennen en de poort snel innemen, 
hierbij wordt een Zwitserse officier in Franse dienst ge-
dood.21 Of de prins op de hoogte is van de bezetting van 
de Utrechtse poort is onduidelijk, de inbraak wordt verder 
niet uitgebuit. Palm gaat nu zelf met vier van zijn onderof-
ficieren en een aantal mariniers op onderzoek uit naar de 
schijnbaar verloren positie van Nassau-Zuylestein. Vrijwel 
direct stuit hij op de Fransen die Van Hornes flank bedrei-
gen en valt aan. Een anonieme Utrechtse kroniekschrijver 
lijkt zeer onder de indruk van dit optreden van Palm en 
meldt dat de mariniers zich direct op de vijand storten en 
elk twaalf tot zestien man weet uit te schakelen.22 De rest 
van de mariniers van Palm volgt snel. In het regenachtige 

weer geven de mariniers de voorkeur om de strijd aan te 
gaan met sabels en dolken. 

Een tweede groep mariniers onder leiding van luitenant-
kolonel der mariniers, George de Hertoge, heer van 
Valkenburgh, duikt nu via de Gravenslooter Dijk op in 
de flank van Luxembourg.23 Aangezien Van Valkenburgh 
geen deel uitmaakt van het mariniersregiment van Palm/ 
Van Ghent komt hij waarschijnlijk bij het hoofdkwartier 
van de prins vandaan. De Prins van Oranje heeft zes  
mariniers-compagnieën bij zijn hoofdkwartier24. Als zij in 
de buurt van de positie van Luxembourg komen blaast 
de prins de aftocht. Deze is bekend met de situatie van 
zijn oom Nassau-Zuylestein en heeft daarbij het incorrecte 
bericht ontvangen dat ook Van Hornes is verslagen.25 
Ook leeft hij in de veronderstelling dat er nog een 
grotere Franse hoofdmacht op komst is.26 Om 10 uur 
in de ochtend van 12 oktober geeft hij het bevel tot de 
terugtocht. Luxembourg ontvangt het bericht over Van 
Hornes ook en ziet daarom af van een achtervolging. Hij 
heeft zijn doel bereikt de vijand is verslagen. Daarnaast is 
het de vraag of zijn strijdmacht na de geforceerde mars 
vanuit Utrecht en de zware nachtelijke gevechten en de 
daarbij geleden verliezen in staat is de achtervolging in 
te zetten. Van Hornes kan daardoor ordelijk terugtrekken 
richting Linschoten en Oudewater. De Slag om Woerden 
is voorbij.

Resultaat 
De Prins van Oranje heeft Woerden niet ingenomen of 
een overwinning op het slagveld behaald. Toch bereikt 
hij een ommekeer in de landoorlog. De Fransen zijn 
geschrokken door de felheid van de gevechten; deze of-
fensieve mindset en agressieve houding hebben zij nog 
niet eerder waargenomen. De Franse verliezen zijn met 
2.500 man dan ook aanzienlijk. Een van de Franse gene-
raals noemt de Slag bij Woerden: ‘het hardste gevecht dat 
ik ooit gezien heb’.27 Hoewel de Fransen de Nederlandse 
verliezen inschatten op 6.000 man – dit zou de hele strijd-
macht van de prins zijn geweest – wordt deze in werke-
lijkheid ingeschat op 700 tot 800 man. Een Nederlands 
infanterieregiment onder Nassau-Zuylestein is vrijwel in 
zijn geheel vernietigd.28

In eerste instantie richt de prins zich op het mogelijk ver-
raad van een aantal boeren uit Kamerik, die Luxembourg 
zouden hebben geholpen met zijn omtrekkende bewe-
ging, daar waar zijn oom Nassau-Zuylestein was verzekerd 
dat zo’n route niet bestaat. De boeren beweren dat de 
Fransen zich hebben voorgedaan als Spaanse troepen 
onder de prins. Het mocht niet baten, de prins besluit op 
13 oktober tot hun arrestatie. Twee dagen daarna worden 
ze door mariniers van hun bed gelicht.29 Of de boeren 
verraad hebben gepleegd is maar zeer de vraag, hetzelfde 
geldt voor het feit of de boeren door de Fransen zijn mis-
leid. Volgens ooggetuige Costerus had Nassau-Zuylestein 
zijn zaken niet op orde en Luxembourg wel.30 Hoe het ook 
zij, de prins was gesteld op zijn oom en het verhaal van 
verraad komt hem om meerdere redenen goed uit. Niet 
op de laatste plaats als signaal naar zijn eigen krijgsmacht 
en bevolking dat verraad in geen enkele vorm wordt ge-
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op het korpsvaandel bijgeschreven. 
Aan de Slag bij Seneffe ontleent het 
korps daarnaast ook haar latere wa-
penspreuk Qua Patet Orbis, het devies 
van de veldheer Johan Maurits van 
Nassau-Siegen. Naarden is een tot de 
verbeelding sprekende Nederlandse 
overwinning. Hiermee is de Slag bij 
Woerden in de korpsgeschiedenis min-
der aan bod gekomen. Het optreden 
van de mariniers heeft echter wel een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het 
herstel van het zelfvertrouwen van het 
Staatse leger.     
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duld. Dapperheid daarentegen kan rekenen om een riante 
beloning van de prins. François Palm wordt door de prins 
bevorderd tot kolonel der mariniers en formeel aangesteld 
als commandant van het mariniersregiment Van Ghent 
dat nu Palm gaat heten. De vier onderofficieren ontvan-
gen allen een bevordering tot kapitein der mariniers en 
krijgen daarmee hun eigen compagnie. 

De mariniers hebben tijdens de gevechten een Frans vaan-
del buitgemaakt31, dat wekenlang in de Ridderzaal in Den 
Haag wordt tentoongesteld. Nederland heeft bij Woerden 
vechtlust getoond en de prins denkt inmiddels na over 
een offensief in de Zuidelijke Nederlanden bij Charleroi 
om de internationale partners verder te overtuigen. Het 
zelfvertrouwen in het Staatse leger is met het optreden 
bij Woerden blijkbaar voldoende hersteld zodat de prins 
op 17 oktober daadwerkelijk het besluit neemt voor een 
campagne in Zuidelijk Nederland.32 Luxembourg maakt in 
december 1672 nog handig gebruik van de strenge vorst 
en steekt bij Woerden met 15.000 man de Hollandse Wa-
terlinie over. De plotseling invallende dooi verstoort zijn 
opmars en hij is gedwongen zich terug te trekken richting 
Utrecht. Uit pure frustratie plunderen de Fransen soldaten 
de dorpen Bodegraven en Zwammerdam. In 1673 keren 
de krijgskansen ten gunste van de Nederlanders. Lang-
zaam maar zeker wordt het noorden van Nederland op 
de legers van de Fransen en de twee Duitse bisdommen 
heroverd en richt de oorlog met Lodewijk XIV zich vanaf 
dan vooral op de Zuidelijke Nederlanden.

Nawoord 
De mariniers zullen zich in deze oorlog tegen de Engelsen 
en Fransen meerdere malen onderscheiden. In augustus 
1673 doen ze dit op zee in de zeeslag bij Kijkduin. Op 11 
september van datzelfde jaar bestormt kolonel Palm met 
zijn regiment mariniers de vestingmuren van Naarden. 
In augustus 1674 nemen twee mariniersregimenten deel 
aan de veldslag bij Seneffe in de Zuidelijke Nederlanden. 
Kolonel Palm zal dit gevecht niet overleven. Hij raakt ge-
wond en sterft enkele dagen later aan zijn verwondingen. 
Kijkduin en Seneffe worden in de 20ste eeuw als wapenfeit 
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