
























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1924 43 nadat het fort was overgegeven, verscheen het bataillon Schlot-heim met een drie-ponder te Nieuwersluis waarvan een com-pagnie musketiers als bezetting op het fort werd achtergelaten. We zullen nu verder nagaan, wat er te Abcoude voorviel. Nahet verjagen van de Pruisische patrouille bij de Hein Kuitenbrugwas eene afdeeling gewapende burgers uit Ouderkerk aangeko-men, die posten uitzette en den toren als hoofdwacht gebruikte.De troep werd bij de ingezetenen ingekwartierd en veroorzaakteheel wat last en moeite. Pastoor Driesman maakte dan ook inzijn doopregister de aanteekening dat het ,,troebelen, naeren engevaerlyken tijden waren&quot;. Doch behalve den overlast, die men hiervan ondervond, koes-terde men nog de vrees, dat de Pruisen zouden terugkomen omwraak te nemen, doch die vrees verminderde, toen er eenige da-gen voorbijgingen, zonder dat er iets bijzonders gebeurde.

Menbegon zelfs de bedreiging van den patrouille-commandant alsgrootspraak op te vatten. Maar plotseling klonk er een schel gefluit van den toren, waar-op nog wel de Nederlandsche vlag wapperde, maar waarvan deschildwacht spoorloos verdwenen was. De gewapende burgersvertrokken haastig met pak en zak naar Ouderkerk om daar hetbericht te brengen, dat de Pruisen in zoo grooten getale in aan-tocht waren, dat Abcoude niet te houden was. Onder de dorpelingen veroorzaakte de nadering van de Prui-sen heel wat opschudding. De meeste gegoede ingezetenen, deschouten incluis, behoorden grootendeels tot de Patriotten, al-leen een paar prinsgezinde oude dames, die op Oud-Rome woon-den, maakten hierop een uitzondering. Men beweerde toenmaals,dat die dames er expresselijk een collectie keeshonden op na hiel-den om straffeloos op de Keezen te kunnen schelden. Toen dan ook de Pruisen in aantocht waren, was alles in repen roer. Ieder pakte zooveel

mogelijk bijeen en sloeg op de vlucht,want men vreesde de roofzucht van de Pruisen, waarvan de ge-ruchten reeds tot Abcoude waren doorgedrongen. Bovendienwas men beducht, dat het geval van schout van Gulpen op deinwoners zou worden gewroken. De predikant, Ds. van de Poll,geholpen door den schoolmeester Visser, was een van de eerstendie vertrokken. Schout Hancock, de bewoners van ,,Binnenrust&quot;en vele andere gegoede ingezetenen volgden spoedig zijn voor-













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1924 49 wonderlijke, wellicht nadeelige, gevechten konden worden ge-wikkeld. Een der detachementen geraakte in de duisternis den wegkwijt, een ander ontmoette eenige deserteurs en begon te schie-ten. Dadelijk loste een op de Vecht liggend gewapend Hollandschkofschip een seinschot, waarop binnen Weesp alarm gemaaktwerd en het garnizoen in de wapenen vloog. De aanval van luitenant von Wirsbitzky werd onder heviggeschut- en geweervuur afgeslagen. Twee Pruisische officierenwerden zwaar gewond. Een hunner, luitenant von Vaerst, stierfeenige dagen later aan de bekomen wonden. Na eenige scher-mutselingen met de Hollandsche voorposten in de verschansingenmoest von Wirsbitzky terugtrekken. Majoor von Miltitz, die van Uitermeer oprukte, had al evenweinig succes. Door de slechte wegen kon hij de stad niet be-reiken, zoodat het vuur van zijn drieponders geen uitwerking had. Niet beter ging het

met de troepen onder Majoor von Putt-kamnier, die vanuit den Hinderdam, langs den linkeroever van deVecht naar Weesp waren opgerukt. Toen zij onder het bereikvan het kanonvuur de stad genaderd waren, vielen zij met, krachtop de Zuidelijke vestingwallen aan. De Hollanders openden toende sluizen, zoodat de wegen overstroomden, waardoor de Prui-sen gevaar liepen om afgesneden te worden. De Pruisische ar-tillerie kon zich slechts met moeite op het drassige terrein bewe-gen, zoodat von Puttkammer, uit vrees, dat de wegen geheel on-bruikbaar zouden worden, onmiddellijk terugtrok. De majoors von Miltitz en von Puttkammer poogden toen denaanval op een andere wijze te herhalen, maar de doorweekte we-gen belemmerden hunne bewegingen zoodanig, dat zij onver-richterzake naar Hilversum moesten terugkeeren. Behalve de twee gewonde officieren, hadden de Pruisen 9dooden en 32 gewonden. Wanneer de duisternis hen niet be-schermd had, zouden hunne

verliezen, door het krachtige vuurder Hollanders, ongetwijfeld veel grooter geweest zijn. Deze mislukte aanval had bijna aan zekeren Hendrik de Rui-ter, die in het Gein woonde, het leven gekost. Op 20 Septemberwas hij door een paar Pruisische officieren ondervraagd over deversterkingen van Weesp. Hij had toen medegedeeld, dat voorzoover hem bekend was, aan de zijde van het Gein geen geschutwas opgesteld. Toen nu de Pruisen naar Weesp oprukten, werd











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1924 54 onverlaten gelukt om binnen Muiden te komen, waar de heiidc«aar hartelust dacht te kunnen stelen en rooven, doch dit werdbijtijds belet. Maar 's middags van den 30sten September begonhet gespuis bij burgemeester Abraham van der Spar te plunderen,doch dit werd door het optreden van den officer Hersman vanhet korps van Meyering spoedig gestuit. Door een troep van 15 a16 man werden 's avonds om 11 uur de ruiten van de l^ank vanI-eening ingegooid. Daarna trachtte het gepeupel de brug over tegaan, doch dit werd door een officier van de Geldersche brigade,die de wacht aan de brug commandeerde, verhinderd. Toenwerden bij een bakker, tegenover de wacht, eenige glazen inge-gooid, waarna een der phmderaars door een schot, dat van eender daken werd gelost, werd getroffen en stierf. Een eenvoudigeschoenmaker, cHe geen geweer zou hebben durven afschieten, werdhiervan 1)eschuldigd, waarna het gespuis in woeste

drift dienshuis plunderde. De man trachtte met zijn gezin door den tuin teontvluchten, maar werd door een kogel aan zijn been gekwetst,zoodat hij viel. Door het razende gepeupel werd hij getra])t engeslagen en daarna naar de hoofdwacht gesleept, waar hij tweedagen later aan de l^ekomen wonden overleed. Zijne vrouw, of-schoon deerlijk gehavend, had zich nog weten los te rukken env/as gevlucht. Aangezien er zoowel onder de,militairen als onder de Inirgersvelen waren, die zich tegen 't plunderen wilden verzetten, ontstonder een formeel gevecht. Van alle kanten snorden de geweerkogels.Overste van Matha liet daarna door zijn dragonders en het gewa-pende gedeelte van het korps van Meyering, dat onder bevel vanHersman stond, de plunderaars uiteenjagen. Van Matha kreegeen kogel door zijn hoed, van Hersman werd de rechterhaarlokvan het hoofd geschoten en een dragonder werd aan het hoofdgekwetst. Den volgenden morgen telde men 26 gewonden, behah^edegenen die zich veiligheidshalve

uit de voeten hadden gemaakten zich verborgen hielden omdat zij geplunderd hadden. Nadat de wapenstilstand, op 26 September gesloten, den 30stenSeptember was opgezegd, werden de vijandelijkheden den vol-genden morgen hervat. Vyel hadden Abbema en Goll op den laat-sten dag in het Pruisische hoofdkwartier te Leimuiden om 24luir verlenging van den wapenstilstand verzocht, maar dit wasgeweigerd. De hertog van Brunswijk meenende, dat men te Am-sterdam de zaken op de lange baan wilde schuiven, liet zijne offi-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1924 eieren bij zich komen en gaf bevel om den volgenden dag degeheele Hollandsche linie aan te tasten. Te Muiden werd men des morgens half 5 van den eersten Oc-tolier door kanonschoten opgeschrikt en zag men de Pruisischegranaten door de lucht snorren. Een kogel, die op straat viel,I)arstte uiteen, vernielde de ruiten van vier huizen en veroorzaakte ^ C&quot;.. T^i-crt-ivo'-.y^- nog eenige andere schade. Bij den emeritus-predikant Joostenviel een kogel door het dak, maar barstte tusschen het dak en devliering. Een andere viel op een zolder in een bed, dat in eenkrib lag, sloeg bed en krib uit elkaar en veroorzaakte brand, dieechter spoedig gebluscht werd. Twaalf menschen, die in een ka-mer daaronder aan het koffiedrinken waren, bleven ongedeerd.Ook op andere plaatsen werd door de kogels schade aangericht.Een kogel, uit Muiden afgeschoten, kwam terecht in den mondvan een Pruisischen houwitser, die

dadelijk uiteenbarstte. Toenhet schieten van weerszijden even ophield, dachten eenige Prui-sische dragonders, dat Muiden het had opgegeven en naderdentot dicht bij de poort. Van de wallen werd toen dadelijk wederg;evuurd, waardoor van een Pruisisch wachtmeester een been bij-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1924 S6 na van het lichaam gescheiden werd. Zijn paard werd doodgescho-ten, waarna de overige dragonders terstond op de vlucht gingen.De wachtmeester werd in de stad gehaald, waar zijn been werdafgezet. Ofschoon hij zorgvuldig verpleegd werd, overleed hijkort daarna aan zijne wonden. Het schieten, vooral met houwitsers had zulk een schrik onderde burgerij van Muiden veroorzaakt, dat velen huis en have ver-lieten en in vijf volgeladen schepen naar Burgerdam overstaken. Ook te Abcoude waren de Pruisen in den nacht van 30 Sep-tember op I October druk in de weer. Langs verschillende wegenmarcheerde een detachement lichte infanterie onder bevel van rit-meester von Quitzow en een compagnie grenadiers van het regi-ment Budberg onder bevel van kapitein Tschock naar Ouderkerk.De artillerie bestond uit een zesponder, een drieponder en eenhouwitser onder bevel van luitenant Jacobi.Voorbij den Voetangelwerd een batterij

opgericht om Ouderkerk te Ijeschieten en hetdaarna onder bescherming van het geschut te kunnen bestormen.In den Ouderkerkerpolder moest majoor Ledebur met zijn com-pagnie en twee zesponders gereed staan, doch deze was niet optijd aanwezig omdat hij over Mijdrecht en Baambrugge had moe-ten marcheeren. Nadat het seinschot 's morgens om 5 uur geval-len was, vielen de Pruisen met kracht aan en lieten voortdurendnieuwe munitie aanvoeren, maar zij waren niet bij machte omaan de Ouderkerksche bezetting veel nadeel te berokkenen, om-dat zij niet genoeg geschut bij zich hadden. De Patriotten, die zich op het kerkhof der Portugeesche Joden t) enesteld hadden, ,,vochten als leeuwen, als Heden die bij den oorlog opgevoed waren&quot;. Zij hielden hardnekkig stand, zoodatmenig Pruis, die het waagde Ouderkerk van dien kant te naderen,zijn Heimat nooit terug heeft gezien, want van achter de graf-steenen richtten de Patriotten een moorddadig vuur op de aan-vallers. Tegen acht uur deden

zij een uitval en noodzaakten dePruisen tot den terugtocht. De gesneuvelde Pruisen werden in debuurt begraven en de gewonden naar de Hervormde pastorie teAbcoude, die tot hospitaal ingericht was, gebracht. Von Kalkreuth had, na zijn aankomst te Abcoude bij de dienst-maagd van Ds. van de Poll naar de verblijfplaats van dien predi-kant laten informeeren en hem daarna uitgenoodigd. om in depastorie terug te keeren, ,,om aan zijne roeping als mensch en












