
Napoleon in Loenen 

In 1795 werd de Republiek der Verenigde 
Provinciën bezet door Frankrijk. De Franse 
Tijd, die tot 1813 duurde, is in drie perioden in 
te delen: tot 1806 heette ons land de Bataafse 
Republiek, van 1806 tot 1810 het Koninkrijk 
Holland en in 1810 werd het koninkrijk ingelijfd 
bij Frankrijk. Tussen 181 Oen 1813 was de 
voormalige republiek dus onderdeel van het 
Franse keizerrijk. Na Parijs en Rome werd 
Amsterdam tot de derde hoofdstad van het rijk 
verklaard. Geen wonder dat keizer Napoleon 
in die periode een reis naar Amsterdam wilde 
ondernemen. 

Loenen en de omwenteling van 1810 
De omwenteling van 1810 werd in Loenen 
helemaal duidelijk, toen de burgemeester, 
Johannes Sanderson, een aanschrijving van 
Jan van Styrum, landdrost van het departe
ment Amstelland, ontving om de kerkelijke 
voorgangers van alle godsdienstige gezind
heden op te dragen in de openbare gods
dienstoefeningen voortaan gebeden op te 
zenden voor den Keizer der Franschen.1) In 
opdracht van de heer Abbema, onder-prefect 
van het arrondissement Amsterdam, maakte 
de burgemeester op 7 augustus 1812 be
kend, dat de geboortedag van Napoleon, 15 
augustus, een heugelijke dag moest worden 
die met uiterlijke vreugdebetooningen, maar 
ook godsdienstig moest worden doorge
bracht. Sanderson besloot, dat op die dag 
des morgens van 10 tot 11 uuren de winkels 
gesloten moesten worden en geduurende 
dien tijd geene handel mocht worden 
gedreven of eenige koopwaren aan de huizen 
mochten worden rondgevent. Deze maatregel 
was nodig om op die zaterdag op het 
aangegeven uur godsdienstige bijeenkomsten 
te kunnen houden. De Leeraaren der bijzon
dere gezindheden, in Loenen waren dat de 
roomse kerk aan de Slootdijk en de hervor
mde (toen nederduits-gereformeerde) kerk in 
het centrum van het dorp, werden verzocht in 
een dienst aandacht te schenken aan de ver
jaardag van Napoleon, en wel bepaaldelijk 

door gebeden en gepaste gezangen. Van 9 
tot 11 uur moesten de voorgevels van de 
huizen worden versierd. In de woorden van 
Sanderson: er moest eene algemeene illumi
natie worden aangebracht en opdat niemand 
hiervan onkundig blijve moest deze bekend
making in de kerken worden afgelezen en ook 
op verschillende plaatsen in het dorp worden 
aangeplakt.2) Ook Loenen was onderdeel van 
het Franse keizerrijk geworden. De inlijving 
van de republiek bij Frankrijk werd symbol
isch bevestigd door een bezoek van de keizer 
aan Amsterdam. In 1811 besloot Napoleon 
een reis naar die stad te ondernemen langs 
de weg van Parijs via Antwerpen, Breda, 
Rotterdam, Gorinchem, Utrecht naar 
Amsterdam, een route die in die tijd als de 
Route Imperiale numéro 2 werd aangeduid. 
Deze weg was dus in het gehele keizerrijk 
(Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België en 
Nederland) de op één na belangrijkste route. 
Het bezoek van keizer Napoleon aan de 
gebiedsuitbreiding 'Holland' leidde tot veel 
activiteiten bij de regionale en plaatselijke 
bestuurders. 
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Keizer Napoleon (1769-1821). 
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Bezoek aan de stad Utrecht 
In onze omgeving kregen de bestuurders van 
de stad Utrecht hiermee als eersten te maken. 
Aangekondigd was dat Napoleon de domstad 
op 30 september 1811 met zijn tegenwoordig
heid zou komen vereren. Erepoorten en tri
omfbogen werden voor de dag gehaald. Maar 
de aankomst van de keizer was vertraagd. 
Met zo'n groot gezelschap kon men zich niet 
snel verplaatsen. Op 6 oktober arriveerde 
Napoleon. De grootvader van J. Domela 
Nieuwenhuis, de lutherse predikant J. Nieuw-
enhuis, die de audiëntie op de avond van die 
dag bijwoonde, beschreef jaren later zijn 
ontmoeting met de keizer. 3) Tijdens de audiën
tie stal Napoleon het hart van de protestanten 
door hun zijn bijzondere achting te betuigen. 
Hij vertelde zelfs een ogenblik eraan gedacht 
te hebben hervormd te worden, maar deze 
bewering bedierf hij door de gescheidenheid 
van protestantse en katholieke geestelijken als 
een kwalijke zaak te bestempelen. Hij wist dus 
niet goed waar hij het over had. Ook kon de 
keizer grof uitvallen, zoals de oud-katholieken 
merkten bij hun verzoek een bisschop te 
mogen aanstellen: Napoleon reageerde dat dit 
sektevorming betekende. Hoe haalden de 
oud-katholieken het in hun hoofd zich te ver-
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alleen aan hem toe. Hij wilde de christelijke 
eenheid herstellen. De keizer viel ook scherp 
uit tegen de spreker namens de Joden. De 
professoren van de hogeschool werden even
eens zwaar vernederd: hun werd zelfs de 
toegang tot de audiëntie geweigerd. Naar de 
mening van Napoleon bestond die instelling 
niet. De volgende dagen werden gevuld met 
militaire oefeningen en op de ochtend van 
9 oktober verliet het keizerlijke gezelschap de 
stad in de richting van Amsterdam.4) 

Op weg naar Amsterdam 
Het gezelschap reisde over de nieuw aange
legde, door koning Lodewijk Napoleon ont
worpen verhoogde en bestrate weg van 
Utrecht over Breukelen, Nieuwersluis, 
Baambrugge, Abcoude naar Amsterdam. Op 
tal van plaatsen was de route met erebogen 
versierd. De woning van de commandant van 
het fort Nieuwersluis was versierd met linten 
doorslingerde groene kransen met daarin in 
vergulde letters de namen van de keizer en 
de keizerin en het opschrift: Notre amour les 

attend, les acceuille et les suit (vrij vertaald: 
onze liefde wacht hen op, verwelkomt hen en 
volgt hen), 's Avonds na het voorbijtrekken 
van het keizerlijke gezelschap gaf de com
mandant een danspartij. Langs de weg naar 
het dorp Loenen bij de brug over de Vecht in 
Nieuwersluis had de burgemeester van 
Mijnden, waartoe een deel van Nieuwersluis 
behoorde, een fraaie erepoort opgericht, 
bestaande uit twee hoge kolommen en een 
bovenstuk met het opschrift: De gelukkige 
regeering van Saturnus keert terug.5) 
Zo naderde het keizerlijke gezelschap het 
dorp Loenen. 

Voorbereiding van het bezoek 
De burgemeester was al vroegtijdig op de 
hoogte van de komst van Napoleon. De 
onder-prefect van het arrondissement 
Amsterdam had bij brief van 4 september 
1811 aan de maire van Loenen laten weten, 
dat de komst van Hare Majesteiten alhier zeer 
nabij was. Hoogstdezelve zullen over 
Rotterdam en Utrecht naar hier (Amsterdam) 
komen, waarschijnlijk tussen 18 en 25 sep
tember. Abbema vond het nodig om zowel in 
Nieuwersluis als in Loenen een ereboog op te 
richten. Bovendien moest Sanderson en de 
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voorgeschreven kostuum gereed staan om de 
keizer en de keizerin te verwelkomen. Maar 
de onder-prefect had nog meer wensen: 
overigens moeten de klokken luiden, de 
vlaggen op de toren worden gezet en 
's avonds eene generale illuminatie worden 
voorgeschreeven, ook kan men allerhande 
soort van eigenaardige spelen laten plaats 
grijpen. En of dat nog niet genoeg was: Gij 
zult de maatregelen van Orde en Policie 
moeten doen verdubbelen en alle maatrege
len nemen die geschikt zijn om Hare 
Majesteiten de hun verschuldigde eer te be
wijzen. Gij moet alles doen om de menschen 
bij eikanderen te doen toevloeijen, om dus 
aan Hare Majesteiten te bewijzen dat ook 
hunne nieuwe onderdanen met de overige in 
geestdank wedijveren. Tenslotte vroeg 
Abbema om per omgaande een plan aan de 
prefect voor te leggen, waarbij hij aante
kende, dat geen onmatige onkosten of ijdele 
vertoning de keizer aangenaam zouden zijn, 
maar alleen de ongeveinsde uitdrukking van 
vreugd en liefde en bewondering.6) 

Reinier Sweigholt, 
van 1810 tot 1836 
predikant van de 
hervormde gemeen
te te Loenen, die op 
9 opktober 1811 in 
ambtskostuum 
langs de route 
moest staan, waar 
Napoleon passeer
de. 
(Foto: W.F. Kuijper) 
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Het kostuum waarin de burgemeester en zijn 
adjunct Napoleon en zijn echtgenote moesten 
ontvangen, was voorgeschreven in een 
decreet van de 17e Floréal van het 8e jaar (de 
nieuwe tijdrekening van de Franse Republiek). 
Omgerekend naar onze tijdrekening was dat 
7 mei 1800. In het decreet werd bepaald, dat 
het kostuum van de burgemeesters, die niet 
door de keizer waren benoemd, er als volgt 
moest uitzien: een donkerblauwer! rok en een 
rooden sjerp met tricolore franjes. De adjunct 
moest als volgt gekleed zijn: een donkerblau-
wen rok en een rooden sjerp met witte franjes. 
Voor beiden gold dat ze een driekanten hoed 
moesten dragen, A 

Op 5 september stuurde de onder-prefect van 
het arrondissement bericht, dat de komst van 
de keizer was uitgesteld, waarschijnlijk tot het 
eind van de maand. Maar zo schreef hij er bij: 
echter moet gij niet nalaten om mij zoo spoe
dig mogelijk een plan dier feesten voor te 
leggen, welke gij van zints zijt in uwe gemeen
te te maken. 8) Eind september bericht Abbe-
ma, dat de keizer op 2 oktober Loenen zou 
passeren, maar ook dat bericht moest weer 
gecorrigeerd worden. Uiteindelijk trok Napole
on met zijn gezelschap op 9 oktober door 
Nieuwersluis en Loenen. Bij de vele brieven 
die gewisseld werden, bleef de onder-prefect 

aandringen, dat burgemeester Sanderson 
alles moest doen om de geheele bevolking in 
beweging te zetten, vooral om hunne huizen 
met bloemwerk te verderen. Men moet alles 
doen wat mogelijk is om dit evenement vreug
de bij te zetten en Hare Majesteiten van onze 
gevoelens van bewondering en van liefde te 
verzekeren. 9) Uiteraard wilden Abbema en de 
prefect van het arrondissement, dat Loenen 
de keizer goed onthaalde, want het was het 
eerste dorp dat Napoleon in hun rayon pas
seerde. 

Burgemeester Sanderson liet zich niet op
jagen. Hij stuurde zijn plan voor de ontvangst 
van Napoleon pas op 25 september 1811 aan 
de prefect van het departement van de 
Zuiderzee. In verband met de lang gewenste 
overkomst van de keizer stelde hij voor op de 
heugelijke dag een aantal activiteiten te 
ondernemen: 

- een vlag op de toren van de hervormde kerk 
uit te steken; 

- een vlag uit te steken uit het huis van Jan 
Adam Weeber, kastelein in het raadhuis van 
Kronenburg, waar de municipale raden 
vergaderden; 1o) 

- een ereboog te plaatsen tussen het huis van 
Weeber en het daartegenover staande huis; 

Rekening van 
Willem Zuidhoek 

wegens het ontrui
men van de kerk 

voor het ven/visselen 
van de paarden van 
het gezelschap van 

Napoleon en het 
weer in orde bren

gen van de kerk. 
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Rekening van 
Willem Zuidhoek 
voor onder meer 
zijn werk aan de 
erebogen en het 
wegnemen van het 
tolhek. 

Willem Zuidhoek 
was meester tim
merman en woonde 
in de Dorpsstraat 
(het huidige pand 
Dorpsstraat 72). 

- een vlag in Nieuwersluis uit te steken; 
- de predikant (Reinier Sweigholt) en de 

pastoor (Johannes van Dijk)11) aan te zeg
gen om in hun gewone ambtskostuum aan 
de weg bij hun kerken te staan; 

- de leden van de municipale raden bij het 
huis van Weeber op te stellen; 

- de burgemeester en zijn adjunct op dezelfde 
plek op te stellen en zo voegde Sanderson 
er in alle bescheidenheid aan toe: om in 
voorgeschreven costuum toegang tot Zijne 
Majesteit te mogen hebben; 

- de overhangende takken van de bomen 
langs de route af te snoeien; 

- de weg langs de route te schouwen en zoo 
daarin een of andere knik mögt worden 
gevonden, deze dadelijk te doen herstellen; 

- de inwoners te verzoeken hun huizen op de 
avond van de dag, waarop Napoleon Loenen 
zou passeren, van zeven tot twaalf uur te 
illumineren en 

- bij aankomst van de Zijne Majesteit de klok
ken van de kerktoren te luiden. 

Op de vraag om spelen voor de burgerij te 
organiseren, kon Sanderson niet antwoorden: 

wordt het volsterkt vereischt een volksvermaak 
te geven, hetgeen alhier vreemd zijnde, nie
mand mij weet op te geven, wat dan het 
geschiktst zijn zoude. Verder legde de burger
meester de vraag voor of het goed zou zijn, 
dat twaalf jonge juffrouwen beneden de 15 
jaar de keizerin persoonlijk eerbewijzen zou
den aanbieden. Tenslotte wilde hij weten of er 
een souper gegeven moest worden en welke 
personen er dan zouden moeten aanzitten. 
Omdat de leden van de municipale raad ver 
van elkaar af woonden en ook veel van huis 
waren, kon Sanderson op korte termijn geen 
complete vergadering bijeenroepen ter vast
stelling van een bedrag voor de kosten van 
alle plechtigheden. Maar zo voegde hij eraan 
toe: hoezeer het dorp met schulden bezwaard 
is, zullen de leden geen moeite hebben met 
het beschikbaar stellen van een bedrag van in 
redelijkheid gemaakte kosten.12) 

Op 5 oktober 1811 schreef de onder-prefect 
de burgemeester nog aan om in Nieuwersluis 
bij Ouderhoek een extra ereboog te plaatsen 
en ervoor te zorgen, dat niet alleen de hekken 
en bruggen met groene girlandes en met 
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bloemen versierd zijn, maar dat ook de huizen 
in deze smaak gedecoreerd worden, dat de 
vlaggen van alle torens en molens wapperen, 
zelfs al horen zij niet onder uw onmiddellijk 
beheer en tenslotte te trachten zoveel mogelijk 
ook vlaggen uit de particuliere huizen te doen 
uitsteken. 13) 

De ontvangst van Napoleon 
Op 9 oktober 1811 passeerde Napoleon en 
zijn gevolg het dorp Loenen. Daar hield hij ook 
stil om van paarden te verwisselen. De her
vormde kerk moest zelfs worden ontruimd 
voor het stallen en verwisselen van de 
paarden. Uit latere correspondentie weten wij 
dat voor het verblijf van de keizer en zijn 
gevolg een bedrag van 285 gulden was 
begroot. Hiervan moesten diverse kosten 
worden betaald: de erebogen, aankoop van 
twee vlaggen, het ontruimen van de kerk voor 
de paarden, vergoeding van de schade aan en 
het schoonmaken van de kerk en het orgel en 
tenslotte het uitdelen van drank onder arbei
ders door de bazen. In de rekeningen werden 
geen kosten voor een maaltijd opgevoerd, 
zodat wij mogen aannemen, dat de keizer en 
zijn gevolg slechts korte tijd in Loenen hebben 
doorgebracht. 

C.F. Gijsberti Hodenpijl geeft een kort verslag 
van het bezoek aan Loenen, waarmee wij dit 
artikel eindigen. Alle feiten zijn niet te contro
leren, maar het is wel een mooi verhaal: 
"Terwijl Napoleon in een klein plaatsje 
(bedoeld is Loenen) moest stilhouden om van 
paarden te verwisselen, trok zijn aandacht 
eene uit heesters en boomtakken samenge
stelde eereboog, waarop het opschrift prijkte: 
Napoléon n 'a pas fait de sottise 
En se mariant avec Marie Louise. 
(vrij vertaald: Napoleon heeft niet als een 
dwaas gehandeld door met Marie-Louise te 
trouwen. NB: Marie Louise was zijn tweede 
echtgenote). 
Dit weinig gepaste opschrift ontstemde den 
monarch. Zich wendend tot den 
Burgemeester, die hem juist aan het rijtuig had 
gecomplimenteerd, vroeg hij hem min of meer 
wrevelig: "Qui a fait cette sottise?" (Wie heeft 
deze dwaasheid begaan?). Waarop de Burge
meester, met het onnoozelste gezicht van de 
wereld en buigend antwoordde: "Moi Sire" (Ik 
sire). 

Dit antwoord, gepaard met de zelfvoldoening 
waarmee het werd uitgesproken, bracht den 
keizer aan 't lachen en met een van die gevat -
heden, welke Napoleon in hooge mate eigen 
waren, overreikte hij hem als souvenir, zijn 
snuifdoos, met de woorden: 
Quand vous y prendrez une prise 
Vous penserez à Marie Louise! 
(vrij vertaald: wanneer u hieruit een snuifje 
neemt, zult u denken aan Marie-Louise). 
Niet weinig trok het op dezen tocht 's keizers 
aandacht, dat de hekken of poorten der ver
schillende boerenplaatsen of buitenverblijven, 
die hij langs kwam, meest allen een opschrift 
droegen, dat doorgaans in vergulde letters 
daarop was aangebracht. Hij vroeg naar de 
beteekenis ervan, waarop men hem meedeel
de, dat daarmee de naam der woning werd 
aangeduid. Toen daarop eenige malen de 
naam 'Nooit gedacht' voorkwam en men hem 
onderricht had dat de bewoner hiermede 
wilde te kennen geven dat hij, zonder dit ooit 
te hebben kunnen verwachten, door een 
gelukkige speling van het lot in het bezit van 
dit verblijf was gekomen, moest hij hartelijk 
lachen over die zoo veelvuldig gekozen bena
ming." 14) 

Kees de Kruijter 
Willem Mooij 
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