








Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 den verzekerd werd, dat Loenersloot, Vreeland en Baam-brugge wemelden van soldaten en dat het slot zelf door 150man bezet was, waagde de generaal eene verkenning: hetbleek aldra, da er geen bezetting aanwezig was; de brug, dieopgehaald was, werd op eerste aanmaning neergelaten, en dePruisen waren meester van het slot. Nog viel hun een briefin handen van den commandant van Nieuwersluis, in welkgeschrift het gebrek aan levensmiddelen op het fort ten dui-delijkste aan den dag trad. Op 21 September liet de generaal den fortcommandantweten, dat het slot Loenersloot door hem bezet was en dat hijthans van alle zijden was ingesloten, zoodat hij dus beterdeed, zich met zijn garnizoen krijgsgevangen te geven. Naeenig deliberceren besloot de commandant tot de overgavevan fort en bezetting, bestaande uit 3 bataljons en 39 officie-ren, alles bijeengenomen 761 man, waaronder 36

Franschekanonniers en 64 patriotten. Een aanzienlijke buit, ca. 50 kanonnen, een aantal Coe-hoornmortieren, ammunitie, geweren, vaandies enz. viel denPruisen, wier troepen uit 260 man hadden bestaan, in han-den. Zonder dat de aanvaller zich er veel moeite voor hadbehoeven te geven, had het fort zich na 2 maal 24 uren over-gegc'. en. Luitenant-kolonel de Hartog werd belast met hetbezet houden van de vesting. Toen de te Vreeswijk ter ondersteuning aangevraagde troe-pen Breukelen bereikten, was de overgave van Nieuwersluisreeds een voldongen feit. Aan het garnizoen werd toegestaan, met militaire eer en metwapenen en vaandels en 2 kanonnen uit het fort te trekken: opeen der tusschen Nieuwersluis en Breukelen gelegen buiten-plaatsen zouden dan de wapenen worden nedergelegd en van-daar zou de bezetting zich als krijgsgevangene naar Utrechthebben te begeven. Officieren en soldaten en ook de gewapen-de burgers zouden hunne bagage mogen

behouden; voor de ge-wonden werd behoorlijk zorg gedragen; de gevangen genomen7 Pruisen werden overgeleverd en met karren en schuiten werdde bagage vervoerd, waarvoor 2 uur tijds werd gegeven. Aanhet verzoek, om de officieren op parool vrij te laten, kon gene-raal von Kalkreuth persoonlijk niet voldoen, doch hij zegde toe,de aanvrage terstond aan den Hertog van Brunswijk te zullen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 overbrengen en zeide, niet te twijfelen of deze zou ze toestaan.Onder dagteekening: Breukelen, 21 September 1787, wer-den de voorwaarden door den generaal geteekend. * Aldus eindigde deze episode uit het voor ons land en ookvoor het oude Niftarlake veelbewogen jaar 1787. In de tweedehelft van November waren de laatste Pruisische troepen we-der vertrokken en brak eene periode van rust aan, welke helaasniet lang zou duren. Want reeds spoedig werd in de verte hetgerommel van het onweer der Fransche revolutie vernomen, datweldra naderbij zou komen met zijne voor ons Vaderland fu-neste gevolgen. Mr. E. VAN BEUSEKOM.




