
Eemnes gedurende de Franse tijd. 

Geregeld kom ik tijdens archief bezoek in Eemnes oude 
stukken tegen die het mijns inziens waard zijn, nog 
eens gelezen te worden door de mens van vandaag. Die 
oude geschreven stukken doen mij soms glimlachen door 
de toon van het geschrevene. En soms kan ik me er niet 
aan onttrekken om een vergelijking te maken met soort
gelijke situaties van nu. Mogelijk overkomt u hetzelf
de bij lezing van het volgende. 

Inv. nr. 64 1811 Register van door den Maire gedane 
publicaties. 

Stuk nr. 17 30 september 1811 

De Maire van Eemnes brengt bij dezen ter kennisse van 
de ingezetenen dezes Dorps, dat zoo hunne Majesteiten 
de Keizer en Keizerin mogten goedvinden door dit Dorp 
te passeren hij Maire vertrouwd dat elk zich wel zal 
willen beijveren om zoo door het roepen van Lang Leve 
de Keizer! Lang Leve de Keizerin! als andere gepaste 
vreugde blijken zijne liefde en Hoogachting voor den 
Groosten Monarch des werels en deszelfs doorluchtigste 
gemalinne aan de Dag te leggen, zonder zig echter eenige 
ongeregeldheeden het zij met schieten of afsteken van 
voetzoekers te veroorloven. 

'De Maire voornoemd.' 

In 1811 reizen Napoleon en keizerin Marie-Louise door 
de Belgische departementen om een bezoek te brengen aan 
het in 1810 ingelijfde Nederland. Via Zeeland, Dordrecht 
en Utrecht reist het Keizerlijk echtpaar met groot ge
volg naar Amsterdam alwaar Napoleon de sleutels van de 
stad krijgt aangereikt. 

Bron: Geschiedenis van de Lage Landen, deel 4, blz. 113 
van Jaap ter Haar. 

Napoleon heeft op 21 oktober 1811 de stad Naarden bezocht 
en zijn tevredenheid over de verdedigingswerken geuit. 
Mogelijk rijdt Napoleon met zijn gemalin daags tevoren 
vanuit Utrecht via Lage Vuursche en Baarn op Eemnes aan. 
Met een klein stukje geschiedkundige kennis van Eemnes 
en wat fantasie zou de doortocht volgens schrijver als 
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volgt verlopen zijn. 
IJlboden zijn vooruit gesneld om waar de stoet ook komt, 
de intocht zo glorieus als mogelijk te doen verlopen. 
Enigszins nerveus wacht de Flaire voor de 'tindeboom' de 
gerechtskamer, op de dingen die komen gaan. Hij heeft 
zijn zaakjes goed geregeld. De vlaggen hangen uit van 
de beide torens, tangs de Hogeweg (de Wakkerendijk) heb
ben zow.aar overijverige bewoners op voorspraak van de 
maire, hun erven versierd. Nabij de gerechtskamer is in 
opdracht van de maire en de Municipale Raad voor de som 
van ƒ 5 0 , — een met veel groen versierde erepoort over 
de Hogeweg gebouwd. 

(Inventaris nr. 60. Brief 24-9-1811 Gemeente Archief 
Eemnes) 

De schoolkinderen hebben voor deze belangrijke dag vrij
af gekregen. En wanneer de stoet de gemeente in zal rij
den vanuit Baarn zullen de klokken der beide torens hun 
vreugdeklanken laten horen. 
Dan is het zover, hoefgetrappel zwelt aan de eerste 
rijen cavalerie van Napoleon's leger komen de nog niet 
bestrate Hogeweg op, gevolgd door het geratel der wie
len van vele rijtuigen en ander noodzakelijk gerij. In 
een van die rijtuigen zit keizerin Marie-Louise. Einde
loos monotoon klinkt de marcherende pas van vele rijen 
soldaten in hun prachtige uniformen. En midden in die 
bonte stoet berijdt keizer Napoleon een wit paard en 
laat zich bejubelen door de aan de kant van de weg staan
de Eemnesser bevolking. Bij de 'Lindeboom' aangekomen 
beantwoordt de keizer met een minzaam knikje van het 
hoofd, de diepe buiging ter begroeting van de voltal
lige municipale raad en de maire. De klokken der torens 
beieren dat het een lieve lust is. Een stop is niet in
gelast daar de keizer voor 't vallen van de avond de 
vesting Naarden wil bereiken. De stoet slaat dan ook 
weldra linksaf en vervolgt zijn weg richting Laren. 
Nimmer is het zo druk geweest in Eemnes. De intocht 
maakt diepe indruk op de eenvoudige bevolking waar een 
mengeling van vreugde en ook wel argwaan op de gezich
ten is af te lezen. Vooral bij de ouderen is de blijd
schap over de komst van de Franse keizer toch wat ge
temperd. Zij krijgen gelijk, het enthousiasme zal bij 
een ieder in Nederland spoedig bekoelen. 

130- HKE 



stuk nr. 60 Woensdag 13 november 1811 

Gelezen een brief van de Heer onderprefekt aanvragende: 

1. Een staat van alle gedane onkosten ter gelegenheid 
der komst van hunne majesteiten; 

2. De deliberatie (vergadering, verslag) van de munici
pale raad (gemeenteraad in de Franse tijd) en of 
zij goed of afkeurden; 

3. Het advies van de Maire (burgemeester) geresolveerd 
(besloten) hier aan te voldoen en zijnde ten eerste 
opgegeven dat de onkosten bedragen hebben 150 franc. 

Wim Fecken. 

Schenkingen aan H.K.E. 

Kortgeleden werd de collectie bidprentjes weer uitge
breid. Wij ontvingen aanvullingen van: 

- J. Rigter, 
Eemnesserweg 4, Blaricum. 

- G. Hilhorst, 
Heideveldmieg 44, Laren nh. 

- H. Eek 
Torenzicht 4, Eemnes. 

- Mevr. A.Prinsen, 
Hasselaarlaan 10, Eemnes. 

Een boek voor het jaar 2001! 
Wie helpt er aan mee! 

We hebben bij onze historische kring een speciale werk
groep die de geschiedenis van de Eemnesser families 
uitzoekt. We maken stambomen, verzamelen oude foto's en 
ander interessant materiaal over de Eemnessers van wel
eer. We willen dit materiaal gebruiken om in het jaar 
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