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Merle Lammers

‘Wat is dit een 
ruwineusen 
oorloch’
De Franse oorlogvoering tijdens de Hollandse Oorlog

‘Wat is dit een ruwineusen oorloch’, schreef kasteelvrouwe Margaretha 
Turnor op 2 januari 1673 vanuit Den Haag in een brief aan haar man.1  
Ze had net vernomen dat de Fransen de Hollandse dorpen Bodegraven en 
Zwammerdam hadden platgebrand. In deze bijdrage staat de Franse oorlog-
voering en de weerslag daarvan op de burgerbevolking van Holland en 
Utrecht centraal.2 

De Hollandse Oorlog (1672-1678) is lange tijd vanuit een 
klassiek militair-historisch perspectief bekeken, waarin 
de nadruk lag op de (helden)daden van ‘grote mannen’.3 In 
de jaren zestig van de twintigste eeuw kwam hier door de 

militair-academische beweging War and Society verandering in. Binnen 
deze benadering is er minder aandacht voor het slagveld en meer inte-
resse voor het sociaaleconomische aspect van oorlogvoering, zoals het 
effect van oorlog op samenlevingen en het individu.4 

De gevolgen van de Franse oorlogvoering tijdens het Rampjaar waren 
voelbaar. Holland werd beschermd door de Hollandse Waterlinie, maar 
het gebied achter de linie was frontgebied. Het platteland en de dorpen 
langs de linie werden geteisterd door plunderende troepen, waarbij gere-
geld hele dorpen in vlammen opgingen. Veel rijke Amsterdammers zagen 
hun landhuizen aan de Vecht in een vlammenzee verdwijnen.5 

Dit artikel kijkt naar de plunderingen en de impact daarvan op tijdge-
noten, aan de hand van egodocumenten. De egodocumenten bestaan uit 
de aantekeningen van drie mannen die tijdens het Rampjaar een dagboek 
hebben bijgehouden: een anonieme Amsterdamse schutter, de Utrechtse 
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jurist en burgemeesterszoon Everard Booth en 
de Amsterdamse koopman en wijnhandelaar 
Isaac Pool. Daarnaast zijn de brieven geraad-
pleegd die kasteelvrouwe Margaretha Turnor 
aan haar man – diplomaat Godard Adriaan van 
Reede van Amerongen – stuurde.

DE FRANSE OPMARS

In 1667 ondernam Lodewijk XIV een poging 
om de Spaanse Nederlanden bij Frankrijk in te 
lijven. De Zonnekoning wilde voorkomen dat 
alle Habsburgse bezittingen na de dood van 
Filips IV van Spanje onder één heerser zouden 
vallen. Daarom beriep de Franse koning zich 
op het zogeheten devolutierecht, waarin was 
bepaald dat alleen kinderen uit een eerste huwe-
lijk aanspraak konden maken op de erfenis. 
Hij was getrouwd met Maria Theresia, de oudste 
dochter van de overleden Spaanse koning, en 
was dus van mening dat hij recht had op de 
Spaanse Nederlanden. De Republiek, die zich 
bedreigd voelde door de Franse aanwezigheid 

aan de landsgrenzen, hield vast aan de spreuk 
Gallia amica, sed non vicina (‘Frankrijk als vriend, 
niet als buur’). In januari 1668 werd daarom 
de Triple Alliantie gesloten: een bondgenoot-
schap bestaande uit de Republiek, Engeland en 
Zweden. Deze alliantie en de Vrede van Aken 
(2 mei 1668) maakten – voorlopig – een eind 
aan de Devolutieoorlog en de aspiraties van de 
Franse potentaat.6

Al snel werd duidelijk dat de Franse drei-
ging niet was verdwenen en dat Lodewijk op 
wraak zon. Hoewel de Republiek in 1668 was 
begonnen het leger op oorlogssterkte te bren-
gen, was de directe noodzaak tot militaire inter-
ventie na het sluiten van de Vrede van Aken 
weggenomen. Een groot deel van de pas gewor-
ven troepen werd dan ook meteen weer afge-
dankt. Toch wees veldmaarschalk Johan Maurits 
van Nassau-Siegen, De Witt al in juli 1669 op de 
dreiging die van Frankrijk uitging. Om zich te 
kunnen meten met Frankrijk moest de Repu-
bliek legerhervormingen doorvoeren.7 

Toch werden pas vanaf eind 1671 pogingen 

Afb. 1 Franse soldaten verlaten het brandende dorpje Nigtevecht. Prent door Isaac Sorious, 1672-1676. Collectie 
Rijksmuseum, Amsterdam.
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ondernomen om het leger uit te breiden en op 
orde te brengen. Zo schreef Margaretha Turnor 
op 18 maart 1672 vanuit Den Haag aan haar man 
dat men ‘groote preeperaesie [maakt] tot den oor-
loch’.8 In februari werd de toen 21-jarige Willem 
III benoemd tot kapitein-generaal van de Unie 
voor één veldtocht. Dat veel tijdgenoten dit te laat 
vonden, blijkt uit onder meer een anoniem ver-
schenen pamflet met de titel ’t Hollandts Venezoen 
in Engelandt gebacken; de prins werd pas benoemd 
toen het land ‘al verkoft, en byna gelevert, en ’t 
gelt per cassa leeg, en geen volck in dienst was’.9

In 1672 werd de Republiek aan landzijde 
aangevallen door het ruim 100.000 man tellende 
leger van de Franse koning, dat begin juni reeds 
de Rijnvestingen had veroverd en op 12 juni bij 
Lobith de Rijn overstak. ‘De vijant [doet] sulcke 
progresse op ons’, schrijft Turnor op 8 juni 
1672 in reactie op de snelle Franse verovering van 
enkele belangrijke Rijnvestingen, ‘heeft Weesel, 
Orsoij, Buerick al in drije dage tijts ingenoome’.10

Afb. 2 Portret van Lodewijk XIV (1638-1715).  
Prent door Robert Nanteuil, 1672.  
Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.

Afb. 3 De oversteek van het Franse leger bij Tolhuis. Rechts is Lodewijk XIV afgebeeld. Op de achtergrond banen 
soldaten op paarden zich een weg door de rivier. Saillant detail is dat de Franse koning zelf helemaal niet aanwezig was 
tijdens de oversteek. Schilderij door Adam Frans van der Meulen, ca. 1672-1690. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.
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De Zonnekoning wist zich verzekerd van 
steun van Christoph Bernhard von Galen, 
vorst-bisschop van Munster, en Maximiliaan 
Hendrik van Beieren, keurvorst van Keulen en 
prins-bisschop van Luik. De provincies Gelder-
land en Utrecht werden op respectievelijk 18 en 
23 juni bezet door de Fransen, terwijl Von Galen 
begin die maand Overijssel wist te overmees-
teren. In een mum van tijd was een groot deel 
van de Republiek zonder slag of stoot onder de 
voet gelopen.

DE HOLLANDSE WATERLINIE

De enige bondgenoot die de Republiek op korte 
termijn nog te hulp kon schieten, was het water. 
De Hollandse Waterlinie – een strook onder-
gelopen land tussen Muiden en Gorinchem – 
maakte een einde aan de snelle opmars van de 
Fransen. De sluizen werden opengezet en de 
dijken werden doorgestoken. Dit zorgde voor 
grote onvrede bij de boerenbevolking: het was 
immers hún land dat onder water gezet werd. 
‘Soo voort in Hollant wort alles onder water 
geset’, schreef Turnor op 20 juni aan haar man. 
‘De liede lijde seer grote schade. Het gekarm van 
[de] mense en beeste is so groot, dat een steene 
hart moet eerberme’.11 De totstandkoming van de 
linie was dan ook niet zonder problemen verlo-
pen. Boeren probeerden de inundaties te sabo-
teren door het ondergelopen land weer leeg te 
laten lopen. Dreiging met de doodstraf maakte 
uiteindelijk een einde aan deze praktijken.12

De oorlog was dankzij de Waterlinie in een 
impasse geraakt. Maar de Hollanders waanden 
zich veiliger dan ze waren. Vanuit de bezette 
provincies, die zwaar gebukt gingen onder de 
bezetting, ondernamen de Fransen verschei-
dene pogingen om de patstelling te doorbreken. 
Het winterse weer zorgde ervoor dat een aanval 
over de bevroren Waterlinie steeds waarschijn-
lijker werd. De Fransen waren van plan ‘door het 
faveur van het ijs een ravage in Holland te willen 
doen ende brand te stichten’, schrijft Everard 

Booth op 20 december in zijn dagboek.13 Het is 
duidelijk dat er rekening werd gehouden met 
een Franse aanval op Holland. De anonieme 
Amsterdamse schutter schrijft dat boeren en 
weesjongens eind december werden opgeroe-
pen om te ondersteunen bij het ijsvrij maken 
van de Waterlinie, ‘alsoo de Fransse eenige vol-
keren bij den anderen rukken en misschien iets 
over ijs mogten ondernemen’.14 Op 28 december 
vernam hij dat de Fransen naar Bodegraven en 
Zwammerdam waren getrokken.

De Franse bevelhebber François-Henri de 
Montmorency, hertog van Luxembourg, stak 
eind december vanuit Woerden de bevroren 
Waterlinie over. Vermoedelijk was hij van plan 
door te stoten naar Leiden en Den Haag. Van-
wege plots invallende dooi moest hij zich echter 
terugtrekken. De Fransen gingen vervolgens over 
tot een verschrikkelijke moordpartij in de Hol-
landse dorpen Bodegraven en Zwammerdam. 

Afb. 4 Portret van François-Henri de Montmorency, 
hertog van Luxembourg. Prent door Cornelis Martinus 
Vermeulen, naar schilderij van Hyacinthe Rigaud, 1694. 
Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.
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Hieronder wordt uitgebreid ingegaan op de pre-
cieze toedracht van de moordpartij.

CONTRIBUTIES, PLUNDERINGEN EN 
BRANDSCHATTINGEN

Het plunderen en platbranden van de Hollandse 
dorpen Bodegraven en Zwammerdam, inclusief 
het mishandelen van de bewoners, werd ver-
eeuwigd door de beroemde etser Romeyn de 
Hooghe (afb. 5). Op de voorgrond zijn vrouwen 
te zien die worden verkracht. Mannen, vrou-
wen en kinderen worden mishandeld. Op de 
achtergrond staan huizen en schepen in brand. 
Een banier bovenaan de prent wordt gedragen 
door de oorlogsgod Mars en een monsterachtig 
figuur. Dit figuur draagt een mantel met daarop 

de Franse lelie. In zijn hand houdt hij, naast 
enkele afgehakte hoofden, geroofde buit vast. 
Uiteraard is dit geen neutrale verwijzing naar de 
gebeurtenissen: de prent van De Hooghe moest 
draagvlak creëren voor het anti-Franse beleid 
van de kersverse stadhouder Willem III.15

Om de reacties op de verschrikkingen in 
de twee dorpen te begrijpen, is het nodig enige 
toelichting te geven op de Franse oorlogvoe-
ring. Tot de eerste helft van de 17de eeuw was 
het gangbaar dat troepen in vredestijd werden 
afgedankt. Ook was het gebruikelijk dat soldaten 
lang op hun soldij moesten wachten. Velen leef-
den dan ook van plundering. Rond 1660 raak-
ten de West-Europese legers steeds meer met de 
staat vervlochten en kwam het staande leger tot 
stand. Pionier op dit gebied was Frankrijk, waar 

Afb. 5 Eind december werden de Hollandse dorpen Bodegraven en Zwammerdam door de Fransen in brand 
gestoken. Inwoners werden ernstig mishandeld, verkracht of vermoord. Prent door Romeyn de Hooghe, 1673.  
Collectie Atlas van Stolk, Rotterdam.
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tussen 1667 en 1671 enkele belangrijke legerher-
vormingen werden doorgevoerd. 

De groei van het leger was een belangrijke 
motor achter de staatsvorming. Hoe groter 
immers de omvang van het leger, hoe groter de 
kans op misstanden en ongeregeldheden door 
slecht betaalde soldaten, die door te plunderen 
in hun levensbehoeften probeerden te voorzien. 
Niet zelden werden de eigen onderdanen het 
slachtoffer van plunderende soldaten. Derge-
lijk geweld kon alleen worden ingedamd door 
middel van centralisatie en het versterken van 
de rol van de overheid in legerzaken.16

Volgens Lodewijk XIV was plunderen ver-
werpelijk en bovendien funest voor de disci-
pline.17 Onder vader en zoon Le Tellier, de 
markiezen van Louvois, Lodewijks ministers 
van oorlog, werden verscheidene hervormin-
gen doorgevoerd, gericht op zowel proviande-
ring als salariëring. Betere legerproviandering 
werd mogelijk door het inrichten van perma-
nente voedseldepots, waardoor soldaten niet 
genoodzaakt waren te plunderen om aan voed-
sel te komen. Ook werd een contributiesysteem 
ingevoerd om een einde maken aan willekeurige 
plunderingen. Het systeem hield in dat de 
kosten van de oorlog volledig gedragen moesten 
worden door het bezette gebied, en niet door de 
Franse bevolking. Franse ambtenaren werden 
belast met het innen van de contributies.18

Er werden stappen ondernomen om een 
einde te maken aan willekeurige plunderingen, 
maar dat betekende niet dat er daadwerkelijk 
geen plunderingen meer voorkwamen. Er kwam 
nu een reguliere vorm van plundering tot stand, 
waarbij troepen werden ingezet om de betalin-
gen van de contributies af te dwingen. Daarbij 
werd niet zelden gedreigd met geweld en het 
in brand steken van huizen; burgers moesten 
zodanig geterroriseerd worden dat ze aan hun 
betaalverplichtingen zouden voldoen. Daarnaast 
werd plundering door de Fransen ook ingezet 
als strategisch middel om de Republiek op de 
knieën te dwingen.19

Vooral de bezette provincies in de Repu-
bliek hadden het zwaar te verduren. Zij moes-
ten hoge belastingen betalen, levensmiddelen 
afstaan en kregen te maken met inkwartiering 
van Franse soldaten. Zo schrijft Booth dat in 
het bezette Utrecht ‘het gekarm ende gekrijt 
onder de borgerye ider of sijne sware taux’ niet 
te beschrijven is.20 Ook Margaretha, die gevlucht 
was uit Amerongen, meldt dat de Utrechtenaren 
gekweld werden ‘met swaere belastinge […], ijae 
meer alse konne op brenge’.21

Tijdgenoten maakten geregeld melding van 
deze onlusten, waarvan de meeste plaatsvonden 
in de omgeving van de Hollandse Waterlinie. 
De anonieme Amsterdamse schutter schrijft op 
2 augustus 1672 dat het dorpje Loenen is leeg-
geroofd, Booth meldt op 12 oktober van dat 
jaar dat ’s-Graveland, Loosdrecht en Breukele-
veen ‘op barbarische wijse’ zijn geplunderd, en 
Margaretha schrijft op 7 november dat Waver-
veen ‘op acht plaetse in brant [is] gesteecken, 
dat gans afgebrant is’. Daarbij waren een vrouw 
en haar pasgeboren kindje verbrand. Dat kwam 
vaker voor, want ze schrijft dat dit ‘im[m]ers 
seer schricklijcke dinge [zijn] diemen dagelijcks 
hoort’. Volgens Booth was plunderen voor de 
Fransen dan ook hun ‘dagelijkx werk’.22

FRANSEN OP GLAD IJS

De plunder- en moordpartij eind 1672 in de 
dorpen Bodegraven en Zwammerdam bracht een 
schok teweeg in Holland. De Staten van Holland 
hielden vanaf het najaar van 1672 al rekening 
met een vijandelijke aanval over de bevroren 
Waterlinie. De inwoners van Holland voelden 
de dreiging. Zo schrijft Margaretha op 15 decem-
ber dat ze heeft vernomen dat de Fransen ‘hebbe 
geswoore Den Haech te wille plondere’.23 Eind 
december waren de Fransen bezig soldaten uit 
verschillende garnizoenen op te trommelen. 
Ze ‘geven voor iets notabels met dese trouppes op 
Holland te willen ondernemen’, aldus Booth.24 
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De Franse bevelhebber, de hertog van 
Luxembourg, verzamelde eind december 
1672 zo’n twaalf- à dertienduizend man in 
Utrecht voor een verrassingsaanval op Holland. 
Vanuit Utrecht trok hij naar het door Fransen 
bezette Woerden. Willem III was met een groot 
deel van het Staatse leger richting Charleroi ver-
trokken om te proberen de aanvoerlijnen van 
de Fransen af te snijden. Hierdoor waren veel 
posten langs de Waterlinie onderbemand. Gene-
raal Moïse Pain et Vin, een Fransman in Staatse 
dienst, was gelegerd bij de militaire post Nieu-
werbrug. Achter deze post lagen Bodegraven 
en Zwammerdam. In Zwammerdam lagen een 
aantal Staatse manschappen en bij Bodegraven, 
het hoofdkwartier van de prins, nam de graaf van 
Königsmarck als plaatsvervanger de honneurs 
waar. Omdat het begon te dooien en het ijs te 
zwak bleek, was Luxembourg genoodzaakt een 
deel van de troepen terug te sturen naar Utrecht. 

Ondertussen had Königsmarck zich terugge-
trokken naar de Gouwse Sluis, waardoor Luxem-
bourg niet door kon stoten naar Leiden en Den 
Haag. Op de terugtocht naar Woerden passeer-
den de gefrustreerde militairen Bodegraven en 
Zwammerdam, waar ze op 28 en 29 december 
behoorlijk huishielden. Nieuwerbrug was op 
30 december door Pain et Vin verlaten, waardoor 
de Fransen zich na hun moord-, verniel- en 
plundertocht via Bodegraven en Nieuwerbrug 
zonder tegenstand terug konden trekken in 
Woerden en daarna terug naar Utrecht.25

Op 30 december schrijft de Amsterdamse 
schutter dat Bodegraven en Zwammerdam 
‘ten gronde toe afgebrand [zijn] met kerken en 
al’.26 Het nieuws over de moord- en brandpar-
tij werd verspreid door vluchtelingen afkomstig 
uit (de buurt van) de twee dorpen. Op 3 januari 
1673 meldt De Oprechte Haerlemse Courant:

Afb. 6 Op deze 18de-eeuwse kaart is de tocht van Luxembourg, eind december 1672, door de auteur aangegeven. 
Detail van prent uitgegeven door Hendrik de Leth, 1740. Collectie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Woerden.
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Men weet hier niet genoegh te spreecken 
hoe vreeselijck de Fransse met de Plaetsen 
Bodegrave en Swammerdam hebben omge-
gaen, die geene, welcke daer hebben wesen 
sien, hebben niet alleen de Huysen verbrant 
en geruineert gevonden, maer oock veel 
doode Lijcken, die, naeckt uytgeschut, door 
den Brandt voort zijn beschadight.27

Op 26 januari, een maand na de gebeurtenis-
sen, volgen gruwelijke details in de brieven van 
Turnor. Zo zou een vrouw ‘in preesensi van haer 
vader geschoffeert’ zijn, waarna haar borsten 
werden afgesneden en buskruit in de wonden 
werd gewreven. Dergelijke verhalen komen later 
in veelvoud terug in contemporaine geschied-
werken, waarin de gruwelijkheden breed werden 
uitgemeten.28 

De verhalen over de gruwelen schokten de 
publieke opinie. Dat kwam niet per se door de aard 
van de gebeurtenissen, maar door de toedracht 

ervan. Het was volgens 17de-eeuws krijgsgebruik 
namelijk toegestaan dat de aanvallende partij bij 
inname van een sterke vesting de vrouwen ver-
krachtte en alle inwoners in de weerbare leeftijd 
vermoordde. Daar zit nou net de crux: Bodegraven 
en Zwammerdam waren helemaal geen sterke ves-
tingen. De Fransen konden dan ook geen enkele 
rechtvaardiging aanvoeren voor hun moord- en 
plundertocht in de Hollandse dorpen.29 Het lot 
van Bodegraven en Zwammerdam werd een sym-
bool voor de Franse tirannie. Pamfletten en con-
temporaine geschiedwerken verfoeiden de Franse 
wreedheden. Door middel van beeld en geschrift 
kwam de oorlog in Holland dichterbij dan ooit.

DE WICQUEFORT EN ANDERE 
GESCHIEDSCHRIJVERS

De vraag naar verhalen over de gruwelen was 
groot. De Hollandse uitgevers speelden hier 
handig op in. Veel van deze werken hadden dan 

Afb. 7 Het interieur van een boerderij, waar soldaten een bedstee in brand hebben gestoken. Op de grond liggen 
enkele mensen en een afgehakt (kinder)hoofd. In de schoorsteen bungelen benen van mensen die hierin zijn 
opgehangen. Prent door Romeyn de Hooghe, 1673. Collectie Atlas van Stolk, Rotterdam.
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ook een propagandistisch doel: ze waren uiterst 
anti-Frans en hemelden de prins van Oranje op.

Pamflettisten schroomden niet om de lezers 
een spiegel voor te houden. Zo schreef pamflet-
tist A.T. Verduyn dat de inwoners van de Repu-
bliek de ellende op zichzelf hadden afgeroepen, 
door Franse kleding te dragen en Franse woorden 
te gebruiken. Daardoor had de Republiek zich 
volgens hem aan de vijand overgegeven. Alleen 
vaderlandsliefde en vertrouwen in de prins van 
Oranje konden het land nog redden.30 Ook de 
Nederlandse diplomaat Abraham de Wicquefort, 
die werkzaam was aan verschillende buiten-
landse hoven, riep in zijn boek Advis Fidelle (1673) 
op om de overheid te gehoorzamen en de prins 
te respecteren, omdat de prins ‘commande vos 
armes, & […] combat pour vous’.31

De Wicquefort heeft zijn betoog hoogst-
waarschijnlijk gebaseerd op ooggetuigenversla-
gen. Tussen zijn inbeslaggenomen papieren, die 
liggen in het Nationaal Archief, bevindt zich een 
klein briefje waarop verschillende personen een 
verklaring afleggen. Zo verklaarde ene Corne-
lis Veerman dat verschillende personen in hun 
schoorsteen waren opgehangen, ‘om de luijden 
gelt aff te persen’.32 Het verhaal in Advis Fidelle 
werd geïllustreerd met een prent van Romeyn 
de Hooghe (afb. 7).  Veel geschiedschrijvers die in 
de jaren daarop over de Hollandse Oorlog schre-
ven, baseerden hun stukken over Bodegraven 
en Zwammerdam op De Wicquefort, waarbij ze 
tevens de prenten van Romeyn de Hooghe her-
drukten. Dergelijke werken waren zeer populair. 
Het lot van de Hollandse dorpen werd zo onder-
deel van de collectieve herinnering. Het was een 
gebeurtenis die indruk maakte en die de inwo-
ners van de Republiek niet snel los zou laten.

Illustratief is de opmerking van Isaac Pool, 
die in juni 1674 samen met zijn vrouw een reis 
in de buurt van de Waterlinie maakte. Met eigen 
ogen kon hij de ravage aanschouwen die de 
Fransen anderhalf jaar daarvoor hadden aan-
gericht. Te Zwammerdam was het ‘soo disselaat 
[…] dat men nouwelijkx e[e]n huys meer vinden 

kost’. Bodegraven vergelijkt hij met ‘de verwoes-
tingh van Jerusalem, […] soo schrickelyk dat in 
hart kromp en tot schryen beweeghden’.33

BESLUIT

Hoewel de Hollandse Waterlinie de Fransen in 
eerste instantie buiten de deur had gehouden, 
was het eind december 1672 toch raak met de ver-
woestingen van Bodegraven en Zwammerdam. 
De Hollanders realiseerden zich dat Holland en 
het door de Fransen bezette gebied slechts van 
elkaar werden gescheiden door een strook water. 
De oorlog kwam dan ook ineens heel dichtbij. 

De Franse plundertochten waren een inte-
graal onderdeel van de Franse oorlogstactiek. 
De legerhervormingen die onder Lodewijk 
XIV werden doorgevoerd hadden geen einde 
gemaakte aan het plunderen en brandstichten, 
maar er kwam wel een meer reguliere vorm van 
plunderen tot stand. De gedwongen leveranties, 
in de vorm van contributies, waren gebruikelijk 
voor de oorlogvoering in de tweede helft van de 
17de eeuw. Hoewel de burgerbevolking klaagde 
over de hoogte van de contributies, waren de 
gedwongen leveranties een geaccepteerde prak-
tijk. Het zonder enkele reden plunderen, plat-
branden en uitmoorden van een dorp was dit 
echter niet. Voor het bloedbad in de dorpen 
Bodegraven en Zwammerdam konden de Fran-
sen geen enkele rechtvaardiging aanvoeren.

Het lot van de Hollandse dorpen leverde 
een strakke omlijning voor het vijandbeeld 
dat 17de-eeuwers van de Fransen hadden. 
Het anti-Franse, pro-Willem III drukwerk dat ver-
scheen vlak na de moordpartij in Bodegraven en 
Zwammerdam, verafschuwde de Franse wreedhe-
den en bood een draagvlak voor het beleid van de 
kersverse stadhouder. De inwoners van de Repu-
bliek werden opgeroepen om de strijd niet op te 
geven en vertrouwen te hebben in de prins van 
Oranje. Bodegraven en Zwammerdam kwamen 
symbool te staan voor de Franse moord- en plun-
derzucht: de Franse tirannie.


