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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 Stichting en gedaanteverwisseling van FortNieuwersluis. Als gevolg van voorgenomen veranderingen in strekking en verloop der HollandseWaterlinie moest Nieuwersluis in 1673 worden bezet, als het kon bij verrassing,door de Nederlandse troepen. De zaak werd dan ook dadelijk en ferm aangepakt.Daarom had de Prins van Oranje te Weesp een groot aantal krijgers verzameld,terwijl hij de 13e mei van dat jaar in de avond zijn luitenant-kolonel Stockheimmet 1600 man infanterie en bovendien 1000 werklieden, gravers of 'boeren' naarde Nieuwersluis liet vertrekken. Die sluis vormde toen. gelegen daar, waar deNieuwe Wetering met de Vecht is verbonden, een belangrijk draai- of keerpunt in's-Prinsen inundatie-systeem ter verdediging van het hart van Holland. De eersteverschansingen van het ontworpen fort werden daar. toen onze troepen op 14 meide plaats hadden bezet,

opgeworpen door de ingezette 'vierde man' van allehuislieden uit de plaatsen om Amsterdam gelegen, onder leiding van de militaireingenieur D'Yvoy.'. Ofschoon in grote lijnen hiermee enigszins duidelijk gemaakt is wat destijds teNieuwersluis voor de defensie tegen de Fransen ondernomen werd, blijkt het dater toevallig een tijdgenoot geweest is. die de gebeurtenissen tot in de details heeftkunnen verzamelen. Die bijzonderheden worden wij namelijk gewaar uit een nuvrij zeldzaam geworden gebundeld drukwerk uit die jaren, dat min of meer als eensoort krant van toen beschouwd zou kunnen worden. Het is getiteld 'Vervolg van't Verwerd Europa'. De schrijver was Petrus Valkenier, wiens tweede bundel ditwas. Hij komt in zijn verslag over de gebeurtenissen letterlijk aldus over:- 'Sijn Hoogheyd stelt goede Order ter diffentie, doende Nieuwersluys posteeren........ Om nu al dese plaatsen, nevens andere Posten, die maar eenigszins Nood

mogtekonnen lijden, dies te beter te beschermen, sond sijn Hoogheyd Patenten voor deBurgers en Land Luyden af, om hen na hare gedestineerde Rendevous te begeeven:Insgelijks ordonneerde Sijn Hoogheyd den Coll. Stokheym, aan Nieuwersluys Postte vatten, dewijl men presumeerde, als of de Franssen selfs gesind waren, aldaareen Sterkte op te werpen, om te beter aan Amsterdam of Wesup te konnengeraken: Immers gedachte Coll. Stokheym begaf sich den 13 deser met 1600.Soldaten en 1000. Land-volkeren derwaards; als ook eenige Boods-gesellen metJollen, Sloupen, Jachten, en een groot getal Roeyschuyten met allerley graaf-gereedschap van Wesup en andere Plaatsen: Waar op aanstonds de Spade ind'aarde wierd gesteken, en het Werk met sulken yver voortgeset, dat dien selfdenmiddag het Volk al begraven lag, en de geheele Fortificatie binnen den tijd van 2 a3 dagen in soodanige postuur van defensie was, dat suffisant

waren tegens eenexpresse Attaque, en ook genoeg verschanst, om een considerabele Macht af tekeeren; en ging dit werk soo veel te dapperder, en met meerder yver voort, omdatsijn Hoogheid selfs daar present quam. zijnde tot meerder zecuriteyt derWerklieden verscheyde Vlotschuyten en Uytleggers met Geschut en gewaapendVolk daar rondsom op het Water gelegt, om d'aanvallenden Vyand af te keeren,wanneer die mocht willen onderstaan, digt Post-vatten te verhinderen.'Op bldz. 132 komt de schrijver nog even op de nieuw aangelegde vesting terug 43

