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II. De tweede, dien ik nergens dan in de Penningkas van den HeerJohan Emants, Weesmee-,

ſter van 's Graavenhaage, en Opperkeurmeeſter der Munte van de Algemeene Staaten, gezien

heb, voert mede zyn geharnaſt borſtſtuk op de eene zyde, en in den rand dit omſchrift:

CAREL RABENHAUPT, Lux teNANT GENERAAz VAN DE

PROVINs1 GRONINGAE.

Op de anderc zy

deeze bovengeſtelde ſpreuk:

Hoc vINDICE STAMUs. 1672.

ONDER DEEZEN BESCHERMER Z1 N W2 BESTANDIG. 167z.
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Hoewel de aanſlag der Engelſche en

Franſche oorlogsvlooten, welke ſedert

het laatſte gevecht weder waaren in zee

geſtoken, op Brouwershaven en Texel

(ovalk voorgenoomen, door (1) Gods toedoen

Verward mids de ebbe eenszooveel langer dan naar

# gewoonte duurde, was belet en tot niet
##t geloopen, zoo hadden ondertuſſchen ech

#ter de Staatſche wapenen op de grenzenyter, -

toiſe,” van Holland geenszins gelyken voorſpoed.

Want de Franſche bezettelingen van het

Sticht, zich van 't huys Kroonenburg,

het ſlot Loenerſloot, en 't huys te Jaars

veld hebbende meeſtergemaakt, liepen wyd

en zyd ſtroopen, en hadden tot de uyt

breyding der uytgeſchreeve bandſchattin

(2) valk. ge de dorpen Loenen, (2) Waveren, Bot

# ſchol, Abkoude, en Ameyde, of uytge
#. plonderd of in brand geſtooken. Zulks

de Prins van Oranje, zoo om de vyandly

ke buytzoekers te beteugelen, als om de

Hollandſche grenzen temeer te verzeke

ren, eyndelyk een beſluyt nam om Woer

de te belegeren: welke ſtad de Françoizen,

den achttienden van Herfſtmaand, weder

hadden bezet en ingenoomen. Des zondt

hy, om van den kant van Uytrecht gedekt

de ziet men den Godsdienſt en de Gerechtigheyd elkandere omhel
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zen; onder
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te weezen, tuſſchen den tienden en elf

den van Wynmaand, zynen natuurlyken

Oom den Heer van Zuylenſteyn, die

Opperbevelhebber van 't Staatſche voet

volk was, met eenige benden naar de

Grovenbrugge, om zich daar te (3) ver

ſchanſen, en den toegang ten naauwſte be- ##

zet te houden. Het zelfde deed ook de Europa,

Baanderheer van Libergen omtrent Mont- P****

foort; zulks de Graaf van Hoorn, in den

zelfden nacht, nog met eenige zoo land

als zeeſoldaaten , teſamen twaalf benden

ſterk, zich voor Woerde vertoonde, en

eene beukery voor twaalf ſtukken met den

uyterſten ſpoed oprechtte, om de berende

ſtad den volgenden dag daarmede te be

ſchieten. De Franſche bezettelingen, zich

zoo onverwacht vindende aangetaſt, gaa

ven ſtraks door 't aanſteeken van een groot

vuur op den ſtads tooren, wiens zeerhoo

ge ſpits, benevens de kerk, en verſchey.

dene (4) huyzen daardoor geheel afbrand- (4) B. Kor

den, aan hunnen Landaardt binnen Uyt- fterús Hiſt.

recht van hunnen nood, en die wederom#

door drie kanonſchooten van de (5)ophan- en #o.

den zynde hulpe, kennis. En waarlyk de
(5) Valk.

- -- - Verward

Hertog van Luxemburg, weetende dat Europa,
de pag. 827.

(3)Valk.

n
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(r) Valk.

verward

Europa,

pag. 828.

de ſtad, om haare zwakke veſtingwerken,

by gebrek van ſpoedigen onderſtand eer

lang voor de Staatſche wapenen zoude

moeten bukken, toog ſtraks aan 't hoofd

van drieduyzend man tot haare hulpe nog

dien zelfden avond vooruyt, met bevel

aan 't legertje, dat omtrent 's Graavenland

tot dekking van Naarde gelegen was, van

hem op 't ſpoedigſte te volgen. Des

nachts tuſſchen twee en drie uuren na

derde hy met deeze voorhoede, die on

dertuſſchen, met eenige bygevoegde ben

den verſterkt was, de verſchanſte ſtand

plaats van den Heer van Zuylenſteyn, en

deed de zelve aanſtonds door (1) de zynen

zeer heftig aantaſten. Doch de weêrgaloo

ze tegenſtand der Staatſche benden nood

zaakte de aanvallers, met verlies en on

verrichterzaake, eerlang weder af te trek

ken. En mids de Prins van Oranje, die

ondertuſſchen in 't leger was aangekomen,

den twaalfden eenen zeer heevigen aanval

op de ſtad liet doen, en reeds de hoope

opvattede van ze te zullen veroveren,

zoo beſlooten de Françoizen de kans

te hervatten, en tweeduyzend der hunne 1672.

tot dat eynde af te zonderen, die tot de

kniën toe door 't water trokken, en zoo

vanvoore als vanachtere den Heer van

Zuylenſteyn op 't lyf vielen, de verſchan

ſing innaamen, en de Staatſche benden

met omkominge van den gemelden Hoofd

bevelhebber op de vlugt bragten. Zulks

zy zich vervolgens (2) voor de wyk van#y zicn v 8 y Verward

den Graaf van Hoorn vertoonden, de by- Europa,

gelegenehuyzen bezetteden, en op de be- ****

ſchanſing aldaar aanvielen, doch hoewel

zy alhier geenszins konden doorbreeken,

zoo gaf echter de Prins van Oranje, ziende

dat niet wel moogelyk was den vyand het

werpen van onderſtand in de ſtad te belet

ten, vervolgens laſt tot den aftogt: wel

ke, naadat de ſtad te vergeefſch door den

Graaf van Hoorn was opgeëyſcht, ook in

goede ordegeſchiedde. Invoege de Prins van

Oranje naar Bodegraave, en de Graaf van

Hoorn naar Oudewater, met hunne onder

hoorige benden weeken, en de Françoizen,

wegens het ontzetten van Woerde, ſedert

deezen gedenkpenning in 't licht gaaven.

tel:

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings leeſt men, in den rand der voorzyde, deezen ty

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEWrK DE XIV, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.

Op de rugzyde ziet men, in 't midden van een zeer laag en biesachtig land aan eenen opgerech

ten pylaar het wapenſchild der verloſte ſtad gehecht: boven 't welke, door de nevenſtaande Over

winning eenkrans van bloemen wordt gehouden, onder dit randſchrift:

CASTRIS BATAvoRUM CAPTIs ET DIREPTIS.

DE LEGERPLAATS DER HOLLANDEREN INGENOMEN

EN GEP LONDERD.

Voorts ſtaat tot meerdere opheldering op den voorgrond:

WURDA OBSIDIONE LIBERATA. MDCLXXII.

WOERDE VAN 'T BELEG VERLOST. -1672.

1II. Deel.
D d On
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Europa,
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roerd

Nederl.

I. deel,

P35- 477.

Onaangezien het mislukken deezer on

derneeminge op Woerde, liet de Prins van

Oranje daarom den moed niet zakken,

maar alles klaarmaaken, om den Françoi

zen zoodaanigen ſlag toe te voegen, waar

door zy van hun Land zouden afgeſneeden,

en meteen de oorlog uyt het hart der

Vereenigde Geweſten op de Franſche gren

zen overgevoerd, worden. Tot dat eyn

de vergaderden (1) de Staatſche benden

rondom Breda, welke by krygsſchouw,

den zevenden van Slagtmaand, vieren

twintigduyzend man wierden ſterk bevon

den. Den volgenden dag wierdt de optogt

naar Maaſtricht begonnen, en tegelyk een

gerucht uytgeſtrooid, van het oog opTon

gere of Mazeyk geworpen te hebben. Om

dit uytſtrooiſel temeer indruks te doen

hebben, wierden in der waarheyd te

Maaſtricht zeer groote toebereydſels ge

maakt, en dit voorbeeld door de Span

jaards, welke de Staatſche aanſlaagen be

vorderden, zoo te Namen en Roermonde

als te Venlo, naagevolgd. Doch eynde

lyk, naa veele looze op- en aftogten, en

naadat het Staatſche leger met eenige

Spaanſche hulpbenden verſterkt was, (2)

wierdt Charleroy door den Graaf van

Margin , den zeſtienden van Winter

maand, tot zoo groote verbaasdheyd des

Franſchen Hofs, berend, dat de Koning,

onaangezien de Winter, zyn Hof ver

liet, om zich tot de behoudenis van deeze

ſtad, wier Stedevoogd afweezig, en bezet

ting zeer zwak was, naar degrenzen te be

geeven. De Prins van Oranje kwam den vol

genden dag mede voor die plaats, en deed

alles tot de aanvechtingen vervaardigen,

in vertrouwen van zoo gewigtige ſtad in

't kort, mids zy aan alles gebrek had, te

zullen veroveren.

Stedevoogd dier plaatſe, die om Tongere

te behouden zich derwaart begeeven had,

en zich dus buyten zyne Veſting zoo lis

tiglyk geſlooten zag, namvoor alles te

waagen, om zich, het zy door liſt, het

zy door geweld, in de belegerde ſtad te

werpen. Tot dat eynde ſloegen hy en

zeſtig welgemoedigde ruyters op weg, en,

hebbende allen Oranje (3) veldtekens op

hunne hoeden, geraakten aldus door de

eerſte voorwachten, zonder gekend te

worden, ja, loſſende zelfs hun eygen hand

geſchut op de laatſte, renden tuſſchen eene

hagelbuy van naagezondene kogels met

loſſen toom tot voor de poort der ſtad, al

waar zy daadlyk wierden binnengelaaten,

en met groote blydſchap ontfangen. Te

meer, mids hy ſtraks orde op de beſcher

ming der ſtad ſtelde, en, om tyd te win

nen, verſcheydene uytvallen op de belege

raars ondernam : welke desonaangezien

beſtemd hadden het beleg te achtervolgen.

Doch eene opgekome ſtrenge vorſt maak

te de aarde onbequaam tot het delven, ja

verſtyfde indiervoege de menſchen en paar

den; dat men, zonder de loopgraaven

eens geopend te hebben, met achterlaa

tinge van veele (4) door de koude verlam

de en ziek gewordene krygsknechten,

onverrichter zaake het aangevangen beleg

moeſt ſtaaken , en langs kleyn Brabant

met het Staatſche leger terug trekken.

Zulks Vrankryk, naar maate het eerſt

over deeze onderneeming was bekom

merd geweeſt, nu des te grootere

vreugdeblyken, en onder anderen daarop

ook deezen penning liet munten.

Rondom het eenvoudig kopſtuk des Franſchen Konings, leeſt men in den rand der voorzyde

deezen zynen gewoonlyken tytel:

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWrK DE XIV, ALLERCHRISTEL? KSTE KONING,

De Graaf van Montal,

(3) Valk.

verward

Europa,

pag. 836.

(4) Valk.

Verward

Europa,

pag. 837.


