


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 13 neemt in niet geringe mate toe, als wij weten, dat de schrijverzelf Franschman was, zoodat moeilijk van partijdigheid ofoverdrijving gesproken zal kunnen worden. Wien zou men dan in dit geval nu beter kunnen gelooven,dan degene, die in 1674 een boek schreef over de ,,FranscheTyrannie&quot; (verschenen t' Amsterdam, By lan Claesz. tenHooren, Boekverkooper over 't oude Heerelogement 1674) endie op bladzijde 126 schreef: ,.Terwijl ik besigh was om dese Fransche Tyrannye,door een geleerde pen in de Fransche taal beschreven,aen onse Hollanders, door het Drukken in de Neder-ladtsche tael, gemeen te maken, quamen my verschei-den staaltjes van de beleeftheyt ^), of liever gruwelijk-heden der Franschen schriftlijk voor, die ik dienstiggeacht heb, als een Historisch Verhael van hun Ty-rannye, hier by te voegen, om, neffens d' anderen, totmedegetuigen van de aart der Franschen te

verstrek-ken&quot;.Thans dus even het woord aan den vertaler, die ons hetvolgende vertelde: ,,De Fransche Macht, met een gruwelijkewoede in 't Jaer 1672 tot de Nederlanden ingeborsten zijnde,en sich met verdrach van de stadt U-trecht versekert hebben-de, veste daer de voornaemste zetel van hun heerschappij indese gewesten. Doch dese krede lieden, hun tyrannige aertniet lang verbergen konnende, quamen op de tweede van Au-gustus in 't selfde jaer op Loenen aen en op Kronenburg, eenSlot, aen hetselfde dorp aen de Vecht gelegen, vermeesterthebbende, borsten, gelijk een snelle stroom, tot het voorge-dachte dorp in, 't welk sy in dselfde en in de volgende dag,roofgieriglijk uitplonderden, gelijk sy eenige dagen daerna, ennamaels weer tot verscheydene tochten hebben gedaen, enondertusschen seer onbesuisdelijk en wreedelijk met degenen,die hun gewelt niet konden ontvluchten, gehandelt&quot;. Wij vernemen verder uit het verhaal, dat het aanvankelijkden schijn

had, alsof de bewoners van Loosdrecht (,,een dorp,wel twee uren gaens lang en aen 't Hooge gelegen&quot;) aan deplunderingen en misdaden van het Fransche krijgsvolk zou-den ontkomen. Zulks zou een gevolg zijn van het feit, dat opWoensdag 5 October 1672 de Hertog van Luxemburg de af-gevaardigden van Loosdrecht, die een groote som gelds kwa-





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 15 coude. Het was een troep van ongeveer 500 man, van wie een40-tal, gedeeltelijk door het water en over het ijs, voorbij hetSlot, naar het dorp trok. Anderen bleven tusschen het slotvan Abcoude en Baambrugge. De vorengenoemde 40 man-schappen vielen in den nacht Abcoude binnen, schoten bij deneersten aanval twee inwoners neer en ,,maekten sulk eenschrikkelijk geroep en geschreeu, dat de dorpswacht, het ge-druis hoorende, en niet wetende, hoe groot het getal derFranschen was, sich met de meeste inwoonders, beneffenshun wijven en kinderen, op het velt verschuilden, die, om dewoede van hun vijanden t' ontgaen, ten meestendeel tot aende kniejen in 't water staen moesten &quot;. Ondertusschen stak de vijand den brand in de voornaamstestraten en huizen. Zelfs de kerk werd niet gespaard, maarwerd op twee plaatsen in brand gestoken. Met hulp van eeni-ge soldaten uit Weesp kon door de

burgers, die onmiddellijkde klok gingen luiden, deze kerkbrand gebluscht worden. Wa-re deze hulp niet gekomen dan zou 't geheele dorp, waarvannu ongeveer een derde deel bleef staan, geheel door 't vuurvernield zijn. Als staaltje van wreedheid vinden we nog ge-boekstaafd, dat mannen en vrouwen uit hun huizen werdengerukt ,,en ten deel aen de staerten der paerden, en ten deel bijhet haer aen de voeten der ruiters gebonden werden, wierdenvoortgesleept. Soo sy onderweeg niet storven door 't gewelt,dat hen aengedaen wierd, bezweken sij van de doorgestaeneangsten&quot;. Ook Nigtevecht, ,,seker dorp, aen de Vecht en niet verrevan Weesp gelegen&quot;, kon aan de wreedheid en tyrannie derFranschen niet ontkomen. Op 20 Februari 1673 kwamenhonderd man te voet en eenige dragonders in Nigtevecht, metuitdrukkelijk bevel van een der officieren, om alles te verbran-den. De inwoners, van hun komst verwittigd, vluchtten overhet ijs naar Weesp. Uit Hinderdam

werden eenige krijgslie-den ontboden, maar hun aantal was veel te klein, om tegen deFranschen te kunnen strijden. Huis voor huis werd in brandgestoken en zelfs ouden van dagen werden niet gespaard, zoo-dat ,,een oud man, die sich niet intyts uit de handen deseronbesuisde lieden had konnen wechmaeken, wierd in de vol-gende dag meest verbrant onder de puinhoopen gevonden&quot;. Wij zouden aan de reeks van wreedheden, door de Fran-






