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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 en molenwezen. Dit alles werd in 7 artikelen, bekrachtigdop 19 Febr. 1676 te Loenersloot ten kastele van Maria Jo-hanna van Amstel, een goedgekeurd door de Ged. Statenvan Utrecht op 31 Aug. 1676. Na een eeuw van rust moesten wij het in Sept. 1787 ont-gelden van de Pruisen. Vele Patriotten trokken met vrouwen kroost in drommen van Utrecht naar Amsterdam. TeUtrecht op de Dom en stadhuis waaide de vlag, evenzo vande toren in ons dorp. Doch bij het passeren van onze woon-plaats haalden zij de vlag brutaalweg neer, brachten haarnaar Muiden, vandaar naar Amsterdam, waar zij vermoe-delijk verbrand werd. Dat deden onze eigen landgenoten.Toch hadden wij ook te lijden van de zwervende benden,die doelloos heen en weer trokken, allen van het leger vanRijngraaf van Salm. Wel maakten zij het niet zo bont alsde Fransen in 1672, doch hun roofzucht was er niet minderom en

de gedwongen leveranties drukten zwaar op de be-volking. Beroeping Ds S. Croes, 1703. In de bewogen dagen van de inval der Fransen en de inun-datie (1672-76) stond hier Ds Ger. Halma (1655-1702).Hij was een oud man geworden in de 47 jaren waarin hijlief en leed met zijn gemeente had gedeeld. Toen hij op 23Nov. 1702, de Stichtse Dankdag ter herdenking van de ver-drijving der Fransen, zijn predikatie hield, was de herinne-ring aan de ellende van de Franse tijd en de verliezen diehij toen in zijn familie geleden had, hem waarschijnlijk temachtig. Hij viel flauw in de preekstoel en overleed eenweek later. Aangezien bij de benoeming van zijn opvolger de stemmenstaakten, werd in 1703 met het lot beslist.Men haalde een schoolkind binnen en liet dit een lootjetrekken. Het lot viel op Ds Servaas Croes. Deze predikantstierf reeds het volgend jaar aan een slaapziekte. 43









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 Kasteel Abcoude Postwijk 47





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 Sorgvrij, tegenover de Brug 49









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 Den Haring 53





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 Maret en vervolgens Ds. C. L. D. van Coevorden Adriani,bekend om zij'n grote schenking aan de Vrij'e Universiteit teAmsterdam. In het koepeltje is door hem de Zondagsschoolvan Loenersloot opgericht.De buitenplaats is nog geheel in wezen. Het Slot Loenersloot is hier en daar reeds vermeld. Dit ver-maarde gebouw, waarschijnlijk uit omstreeks 1250, zou inbeschrijving ons te ver voeren en vereist een aparte studie. 55
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