




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 hosteden en huysluijden wooningen in brant te steecken enteenemael te ruineren, sulcks dat henlui teenemael onmogelyckis ijts het minste te cunnen geven. Overmits welcken sij suppliantengeen middelen siende, om ijts het minste te cunnen contribueerenin de capitale leeninge als geene ingesetenen van vermogen ofmiddelen en goederen hebbende meer weten te vinden, henl.genootsaeckt vinden te keeren tot Uw Ed, Groot. mog. onder-daniglijk versoeckende (dewijle alle het geene voorseyt is,een bekende saecke is) dat Uw Ed. Groot mog. gelieven desupplianten en ingesetenen van Loenenvan de gemelte capitaleleeninge te excuseeren en te ontlasten, 't welck doende etc. Was onderteechent: J. Wichmans. Het verzoek tot ontheffing der belasting werd door de Statenvan Holland toegestaan. Het volgende jaar, 1673, vroeg 't Bestuurvan Loenen-Kronenburg's

Gerecht wederom vrijdom van belasting,zoo van de gewone als buitengewone, wegens den diep treurigentoestand, waarin het Gerecht verkeerde. De inhoud van hetverzoekschrift was de volgende: Aen dELd. Mo. Heeren Gecommitteerde Radenvan Staten van Holland en Westvrieslant. Geeft ootmoedelijck te kennen. Schout, Buijrmeesteren engerechte van Loenen Croonenburchs gerechte, dat haer Ed. Gr.Mo. om redens en middelen in de gerechte vermeit, de suppl.*^&quot;(naer voorgaende advis en berichtinge van u Ed. Mo.) bijapostille in date de 22en Augusti 1672 hebben ontheven en ontlast van geordonneerde capitale leeninge in de.....regte breeder geroert, 't is, na sulcx dat haer Ed. Gr. Mo. de sup-plianten nu weder bij missive hebben toegesonden die placcateop het betaelen van 200sten pen. bij forme van capitale leeningevoor desen jaere 1673 geconsenteert, 't welck voor den eerstenMartij 1673 ten comptoire moste

werden betaelt en dewijle desupplianten onmogenlijck is de voorseide capitale leeningh teconnen opbrengen, veel min eenich quohier aen u Ed. Mo. teconnen overleveren, in consideratie alles aldaer is verdestrueert,de landen met water staen bedekt, en in de macht van viantleggen, d'ingesetenen meest gestorven sijn, de verdere ingesetenen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 wijt en sijte gevlucht, de secretaris overleden, en de suppliantenoock niet en weten, werwaerts de noch levende ingesetenenhun sijn onthoudende, dat mede in de tijt van ses maendenaldaer niet een eenich mensch en heeft gewoont, off ais nochis woonende, en sulcx den supplianten onmogelijck is, die heeleen halve verpondinge vervallen in die jaere 1672 of U hetquohier te comen overleveren, veel min de capitale leeningevoor dezen jaere 1673 geconsenteert te connen betaelen. Sooversoucken de supplianten ootmoedel, dat u Ed. Mo. om redenenhier voorseit verhaelt hun van de voors. heele en halve ver-pondinge vervallen in den jaere 1672, mitfgaders van 200<'&quot;penn.bij forme van capitale leeninge, die voor desen jaere 1673sullen worden geheven, gratieuselijk gelieven te eximeren ende ontheffen. Dit doende etc. Ook dit verzoek van

Loenen-Kronenburgs gerecht werd doorde Staten van Holland toegestaan. Ook in Loosdrecht had men het zwaar te verantwoorden.Daar maakten de Fransche soldaten zich mede schuldig aan 'tvernielen van archiefstukken. Voor het Gerecht van Loosdrechtwerd dat in 1678 vastgesteld, gelijk blijkt uit het volgende: Compareerde voor mij Gijsb. Biaeuw, secretaris van Loosdrecht,Hendrich Arie Meyers, out omtrent 63 jaren, Tijmen Cornelis,out omtrent 44 jaren en Elb^- Hendris de Jonge, out omtrent41 jaren en varclaerden bij ware woorden en met presentatievan solemneelen eede ten versoeke van Buijrmr. en die van dengerechte van Loosdrecht, hoe waer is, namentlijck dat sij comp.t<^&quot;int laest van 't jaer 1672 in de france tijt sijn gecomen in dendorpe van Loosdrecht, waer wijt alle de menschen gevluchtwaren, sij comende in de huisinge, daer voor de tijt van 'tvluchten den gerechtsbode van de Loosdrecht

woonde en alwaerde kist stonde, waer in die charters en papieren, des voors.dorpe raeckende, gesloten wierde en dat sij bevonden, deselvekist (welcke sij wisten dat int vluchten daer gebleven was:)weg te sijn en de papieren, die daer hadden ingeweest, eens-deels weg, anderdeels op de vloer leggende en met voetenvertreden sijnde, alle 't gene voors. staet verclaerden sij comp.'e&quot;waer en waraechtigh te zijn, gevende voor ende van weienschap



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 daer geweest te hebben en 't selve gesien te hebben, presen-teerende sulx des noot en daer toe versocht sijnde, 't selvemet eede te veriferen. Des t'oirconde bij die attestanten neffensmij ondergesch. secretaris onder». Den Darden December 1678 (get.) Heyndrich AdraensenMeyers, Tijmen Cornelisse, Elbert Hyndrich de Jong. Vorenstaande verklaring voor den Secretaris werd voor Schouten Schepenen door die drie getuigen met eede bevestigd, waarvanakte mede in 't Gemeentearchief van Loosdrecht berust. Het document in het archief op den Sypesteyn te Loosdrecht,waarvan wij hierboven spraken, is van de hand van den heerC. van Cooten van Blomswaard, zooals die per correspondentiewerden gegeven aan den heer Louis Filippe Serrurier, wonendeop de lusthoeve Bereveld en door dezen werden bijeenverzameld.Zijn aanteekeningen betreffende de

Franschen in de Vechtstreekin 1672 en 1673 luiden aldus: EENIGE PARTiCULARlTElTEN OMTRENT DE DORPEN OMSTREEKS LOENEN VOORGEVALLEN IN DE JAREN '72 EN '73. 1672. Den 205ten Sept. werd, doordien geen contributie wasopgebracht, de plaats van den heer Valkenier afgebrand. De hertog van Luxemburg,een vliegend leger omtrent Hilversumvergaderd hebbende, kwamen de Gedeputeerden van Loosdrechtmet hun contributiegelden, welke bij den hertog ontvangenzijnde, hun swoer geen leed te sullen geschieden; dog zij naettelijke dagen hun kv^itantie te vergeefs wagtende, hoorden detijding, dat den 29sifn hun gantze dorp op een erbermelijkwijs was uitgeplondert en op 's Graveland verscheyde huizenen hofsteden, die geen contributie opgebragt hadden, afgebrand. De Fransen, hier de meester sijnde, hebben zij zich deGeuzesloot op begeeven en de veenen op en nader gezantsakt,en van daar een

uitlegger, die zij vermeesterd hadden, brengendedeselve de Geuzensloot af, aldaar aan 't einde koomende, gooidenzij verscheidende vandooden, die zij tot een vertooning op hetverdek hadden laten liggen, overboord, dog konden niet doorde Nieuwesluis, soodat zij het canon daaraf naamen en deuitlegger aldaar verbranden.:           /. .. ;








