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Een van de spannendste verhalen die we
vroeger op school te horen kregen was
wel dat over de moordaanslag op de
Hollandse graaf Floris V. Door een aantal
edelen waaronder Gijsbrecht IV van
Amstel werd hij in het jaar 1296 bij
Muiderberg vermoord. Deze Gijsbrecht
bezat onder andere de gerechten Mijnden
en Kronenburg die hij in leen hield van de
Utrechtse bisschop. Die zou hij kwijt ra-
ken. Via een verdrag tussen Jan, de zoon
van Floris en de bisschop kwamen deze
gebieden bij Holland. Sindsdien bestond
Loenen uit een Hollands deel (Loenen
Kronenburg) en een Stichts deel (Loenen
Nieuwersluis). Op de tekening is te zien
dat de grens midden door het dorp liep:
de omgeving van de kerk, de huidige
Grutterstraat en Brugstraat hoorden bij

Holland, de rest was Stichts. Het Holland-
se kasteel van Kronenburg lag als een en-
clave in Utrechts gebied.
Hoewel  beide gerechten sinds de heer van
Kronenburg in 1754  het gerecht Loenen
Nieuwersluis erbij kocht in dezelfde hand
waren bleef de bestuurlijke tweedeling
bestaan tot in de Franse tijd. Er waren
toen dus twee “gemeente”besturen, be-
staande uit een schout en vijf schepenen
die door de ambachtsheer werden be-
noemd. Gemeentehuizen waren er toen
nog niet, de gerechten vergaderden in
plaatselijke logementen die daardoor de
status van “Rechthuis” kregen. Het ge-
recht van Stichts Loenen vergaderde in
het latere gemeentehuis, nu Rijksstraat-
weg 104, Hollands Loenen zat in het
Raadhuis van Kronenburg, nu Rijksstraat-
weg 113. Het ligt voor de hand dat deze in-
deling problemen gaf. Zo was er in 1804
een conflict over Hollandse bakkers die
op Stichts gebied brood verkochten dat
door de lagere Hollandse accijns goedko-
per was. De kern van het dorp werd ge-
vormd door het “Plein” op de hoek van de
huidige Rijksstraatweg. Bij het Raadhuis
van Kronenburg stond een tolboom zodat
daar meestal wel enige levendigheid was.
Tegenover het Raadhuis van Kronenburg
aan het toenmalige Paardenveld (tegen-
woordig Spinnerie) bevond zich het ca-
chot. Achter het Paardenveld, ongeveer
ter plekke van de huidige parkeerplaats
lag het Marktveld waar het afval van de
dorpsbewoners in een grote kuil werd ge-
deponeerd. De school stond aan het
Kerkplein, nu Kerkstraat 5, rondom het
kerkgebouw lag het kerkhof waar tot het
jaar 1828 begraven werd. Verder waren er
enkele straten: de tegenwoordige Dorps-
straat, de Grutterstraat (toen Gruttersteeg
genoemd), de Bredestraat (in die tijd
Bredesteeg) en de Molendijk. 
De huidige Rijksstraatweg bestond toen

Grote gebeurtenissen en het leven in een kleine plaats
LOENEN IN DE FRANSE TIJD

Op deze tekening is te zien
dat het Croonenburghs

Gerecht (Loenen-
Kronenburg) als 

een enclave in het gewest
(de provincie) Utrecht (het
Sticht) ligt. Hetzelfde geldt

voor het ‘Huys te
Croonenburgh’ (het voor-
malige kasteel van de he-

ren van Kronenburg). 
Tekening naar een ont-
werp van mevrouw E.E.

Brandes de Lestrieux.
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uit twee delen: tot het Plein heette zij
Heerenweg en van daar af  Slootdijk. Ook
hierlangs was enige bebouwing.                    
In 1798 waren de inwonersaantallen vol-
gens Van der Linde: Hollands Loenen 226,
Stichts Loenen 383, Oud Over 235 en
Mijnden 90. Buiten het dorp verdiende
men zijn geld in de landbouw en op de
buitenplaatsen, in het dorp was er sprake
van vele soorten (kleine) werkplaatsen en
winkels. Die talrijke winkels hadden wel
een veel kleinschaliger opzet dan tegen-
woordig en ook waren zij minder herken-
baar. Zo waren er in 1811 in Stichts
Loenen maar liefst 12 winkeliers in zout
en zeep, vaak in combinatie met andere
vormen van handel of nijverheid. Tegen
deze achtergrond speelde de Franse tijd
zich af. 

Voorspel: de Pruisen in 1787
Hoewel de eigenlijke schermutselingen
aan Loenen voorbijgingen had men in de
maand oktober 1787 toch wel het een en
ander te stellen met de aanwezigheid van
de Pruisische troepen. Hoewel de com-
mandant van het fort (Nieuwersluis) zelf
voor het onderbrengen van de militairen
zorgde en Loenen (vooralsnog) inkwartie-
ring bespaard bleef diende het dorpsbe-
stuur wel een aantal andere zaken te rege-
len. Winkeliers moesten spullen leveren,
ambachtslieden werden voor allerlei
werkzaamheden ingezet en voor het no-
dige transport moesten boeren en schip-
pers  mensen en vervoermiddelen  leve-
ren. De geleden schade kon bij het provin-
ciebestuur gemeld worden, (gedeeltelijke)
vergoeding daarvan en van andere aange-
richte schade zou nog wel jaren op zich la-
ten wachten.                                                         
Een ander probleem was dat er nadat de
Pruisen verdwenen waren vrij veel waar-
devolle spullen “op drift” waren geraakt:
ofwel door de eigenaar verborgen, ofwel
door de Pruisen buit gemaakt en later
weer achtergelaten. Deze spullen werden
door het gerecht verzameld in het koor
van de kerk en voor zover dat mogelijk
was aan de eigenaar teruggegeven.
Goederen waarvoor dat niet mogelijk
bleek (o.a. een tafellaken, bed kussens,
een komfoor en een paar pistolen met

dubbele  lopen) werden bij opbod ver-
kocht. Internationaal bleef de situatie ge-
spannen met Franse dreiging aan de zuid-
grens.

1795 - 1806 De Bataafse republiek
Januari 1795: de Bataafse omwenteling
De strenge winter zorgde ervoor dat het
Franse leger met in haar kielzog de in
1787 gevluchte patriotten ons land kon
binnentrekken. Als teken van de verwor-
ven vrijheid werden overal vrijheidsbo-
men opgericht. Zo ook op 4 april in
Loenen alwaar de plaatselijke predikant
J.L. Wolterbeek een ronkende toespraak
hield (zie kader op pagina 16).
In naam van de gelijkheid was een steen-
houwer met zijn knecht dagenlang in de
kerk bezig met het wegbikken van fami-
liewapens van de grafzerken.
De ambachtsheerlijkheden werden opge-
heven en de dorpsbesturen werden sterk
gedemocratiseerd: de macht kwam in
handen van direct gekozen grondraden.
In veel dorpen werden de oude gezagsdra-
gers vervangen door nieuwe, in septem-
ber 1795 ook in Loenen. Het bestuur van
Stichts Loenen werd vervangen, naar het
schijnt was de wisseling in Hollands
Loenen minder ingrijpend. Het zou  niet
de laatste omwenteling zijn.

Feest rond de vrijheids-
boom in Utrecht ter gele-
genheid van de alliantie
met Frankrijk in 1795,
anoniem
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Ter inwijding van den vrijheidsboom te Loenen, 
door den burger J. L. Wolterbeek, predikant aldaar, 
volgens de Utrechtsche Courant van 4 april 1795.

“Burgers! De natuur maakte ons broeders; strengelde ons door het bloed der Maatschappij
in elkander; stelde ons onderling gelijk en schonk den eenen geen uitsluitend regt boven
den anderen; maar eigenbelang en geweld verbraken deze betrekkingen, vertrapten die
regten en smoorden die aanspraken, men vormde den eenen tot beul over den anderen, en
roedde den broeder met het zweet en bloed zijn’s broeders tot berstens toe.

Burgers! De zachte godsdienst van Jezus stelde deze eeuwenlang vertrapte regten in het
helder licht; vernieuwde deze betrekkingen, maakte dezelve heilig en scheen het moordhol
dezer Aarde in een Paradijs te zullen veranderen, maar baatzuchtige dienaren en slaven
der grooten, verdoofden die fakkelen ter verlichting ontstoken en deden den mensch in de
dikste nevelen van vooroordeelen en onkunde wandelen.

Burgers! Het is de Regeerder der wereld, die ons thansch onze regten wedergeeft, die deze
betrekkingen herstelt, en ons toeroept ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap!’, de dappere
en edelmoedige Frank was daartoe zijn werktuig. Dankbaarheid voor Hem en hun doet
op dit oogenblik uw hart en het mijne gloeijen; dat wij dan nimmer Broeders, deze onze
heilige regten verwaarloozen, misbruiken of nalaten; maar doen alwat wij kunnen en mo-
gen om dit geschenk van God te bewaren, opdat de verzoekingen onzer kinderen en kinds-
kinderen niet eens als de ontzettendste donders over onze graven rollen, en onze gebeen-
ten nog doen sidderen, dat wij steeds ons teder kroost aan den voet dezes booms brengen,
hun daar doen gevoelen wat zij als mensch zijn, wat zij als burgers doen moeten, hen daar-
in scherpen dat de geringste hun broeder is, dat zij elk moeten weldoen, en dat niets dan
wijsheid en deugd hen eenige waardij geeft; dat wij onze jongelingen aan het feest dezes
dags steeds herinneren, wat zij hier als jonge burgers hebben beloofd, steeds opwekken om
niemand te haten maar elk te beminnen, niemand te beleedigen maar elk als mensch te
eeren, en nooit eene lage wraakzucht, maar eene bataafsche grootmoedigheid te koeste-
ren; dat wij hen hunne regten en pligten als mensch en burger steeds eeuwig dierbaar zoe-
ken te maken en hen opwekken om ter handhaving van Vrijheid! Gelijheid! en
Broederschap! goed en bloed op te offeren.

Maar het feest van dezen dag Burgers! zij ook voor ons allen, zonder onderscheid van wel-
ken rang of denkwijs, een feest der algemeenste, heiligste en onverbrekelijkste pligt tot
broederliefde; legt uwen hand met mij op het hart, en zweert dat verfoeijelijke lage af-
gunst, dat vervloekte wraakzucht, dat schelmachtig eigenbelang daar nooit zal woonen;
zweert dat gij uwe anders denkende medeburgers nooit zult beleedigen, maar door wel-
doen trachten te winnen; zweert dat een onbroederlijk woord nooit uwe lippen, dat nooit
eene onbroederlijke daad uwe handen zal bevlekken.
Begraaft met mij aan den voet van dezen boom, alle haat, alle baatzucht, alle wangunst,
alle tweedragt, voor eeuwig; dan zullen wij toonen grootmoedige, vreije Bataven te zijn,
dan zal deze boom welig groeijen, dan zal voor ons, onze kinderen, voor onze kindskinde-
ren, tot de jongste naneef toe, deze boom, een boom des levens, der vreugde zijn; het aan-
gezicht van iedereen gloeit van broederliefde; het oog van ieder zegt wat het hart gevoelt.
Hier het hart en de hand van broederliefde, aan ieder zonder onderscheid; elk geeft dezel-
ve aan mij en den eenen broeder aan den anderen; het broederverbond is gesloten, en nu
zal de eenvoudige bataafsche broedermaaltijd, het zegel drukken op dit verbond en zal
het onverbrekelijk maken. 
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1798: zuivering van het dorpsbestuur
Ondanks alle kosmetische veranderingen
was in 1795 ook veel bij het oude geble-
ven, waaronder de gewestelijke autono-
mie. Door middel van een staatsgreep
trachtte een aantal radicalen daar in ja-
nuari 1798 een einde aan te maken, zij
werden overigens via een tweede staats-
greep in juni van dat jaar weer enigszins
teruggefloten. Ondertussen had er wel
een zuivering plaatsgevonden van de
dorpsbesturen. Zo verschenen op 4 mei
de burgers H. Oostrum en P. Kluit in
Loenen. Zij waren door het “Administra-
tief Bestuur van het Voormalig Gewest
van Utrecht” gestuurd om het zittende be-
stuur te vervangen door een nieuw be-
stuur. Deze keer viel het mee: allen moch-
ten blijven. In deze sfeer werden ook on-
benullige incidenten hoog opgenomen.
Op 3 juni hadden vier jongens de euvele
moed gehad in de vrijheidsboom te klim-
men waardoor de stang waarop de hoed
vastzat was afgebroken. Het gerecht meld-
de dat terstond schriftelijk bij de procu-
reur generaal (de reeds eerder genoemde
Kluit), waarna op 8 juni in het gemene-
landshuis overleg plaatsvond tussen Kluit
en het gerechtsbestuur. Kennelijk is het
daar met een sisser afgelopen. Belangrijk
feit dit jaar was de invoering van de
grondwet, de eerste in ons land, in de
Loenense grondvergadering stemden der-
tig personen vóór, drie onthielden zich.

1803: nogmaals wisseling van de wacht
In 1801 had er opnieuw een staatsgreep
plaatsgevonden waarbij de gewestelijke
en plaatselijke besturen weer wat meer
bevoegdheden werden toegekend. In het
verlengde daarvan werd het dorpsbe-
stuur in Loenen in 1803 door Gedeputeer-
de Staten “honorabel ontslagen”, de schout
werd vervangen, de schepenen werden
herbenoemd
Ongetwijfeld zal dit alles behoorlijke be-
roering in het dorp hebben veroorzaakt
die overigens weer snel wegebde. Men
went aan alles, bovendien waren er wel
andere en voor het dagelijks leven belang-
rijkere zaken om je over op te winden. Zo
vond in 1797 een grootscheepse vorde-
ring van lakens en dekens plaats ten be-

hoeve van het leger.  In 1801 konden de ei-
genaren de gevorderde spullen terugha-
len maar lang niet iedereen had er na het
militaire gebruik nog belangstelling voor.
Bij openbare verkoop brachten ze nog 580
gulden en 10 stuivers op. Veel ingrijpen-
der nog was de inkwartiering waarmee de
bevolking werd geconfronteerd. Iedereen
kreeg in deze jaren minstens een maar als
er voldoende ruimte was ook meer solda-
ten in huis. Weliswaar stond daar een ver-
goeding tegenover maar het was wel “in-
dikken” in de meestal niet al te ruime wo-
ningen, bovendien moest op vergoeding
de eventueel aangerichte schade  lang ge-
wacht worden. Ook bracht het leger ook
behoorlijk wat  paarden mee die bij stal-
houders en boeren werden ondergebracht
die natuurlijk ook nog eens  hun eigen die-
ren ergens kwijt moesten.

1805 -1806 centralisatie
Zoals in het artikel van Wilma de Kruijter
is beschreven werd Nederland steeds
meer een eenheidsstaat.  Op een aantal ge-
bieden werd wetgeving in de steigers ge-
zet die het dagelijks leven sterk zou beïn-
vloeden. 

1806 - 1810: Het Koninkrijk Holland        
Het dagelijks leven werd steeds meer gere-
glementeerd door voor het gehele land
geldende wetgeving. Dat betekende nieu-
we regels, nieuwe formulieren en nieuw
toezicht, meestal ook nog eens door perso-
nen van buiten het dorp. De dorpsbestu-
ren dienden een behoorlijke begroting
van hun inkomsten en uitgaven te maken
die ter controle moest worden opgestuurd
naar het provinciaal bestuur. Er kwam  in
1806 een  schoolwet  die  onder andere be-
paalde dat het onderwijs klassikaal gege-
ven moest worden en dat de meester be-
voegd moest zijn. Daar werd controle op
uitgeoefend door schoolopzieners. Dat
was nogal een verandering vergeleken
met de gang van zaken voor die tijd, on-
derwijs werd toen individueel gegeven ter-
wijl de andere kinderen zelf stilletjes be-
zig moesten blijven. De resultaten van de
meer dan 100 kinderen die de Loenense
school bezochten lagen enigszins onder
die van de omliggende dorpen 1).
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Ook voor de belastingen kwamen er lan-
delijke regels, bijvoorbeeld de patentbe-
lasting die ieder die een beroep of bedrijf
wilde uitoefenen moest betalen.  De belas-
ting werd geïnd door rijksontvangers,
aanvankelijk vanuit Weesp, later vanuit
Vreeland. De over het algemeen goed be-
waard gebleven belastingadministraties
vormen een rijke bron voor historisch on-
derzoek. Zo weten we bijvoorbeeld dank-
zij de kohieren van de patentbelasting dat
er in Loenen 7 tappers, 4 bakkers en 3
baardscheerders waren, hoe ze heetten
en  kunnen we een indruk krijgen van de
omvang van hun bedrijf.                                  
Economisch was het overigens geen goede
tijd. Door de Napoleontische oorlogvoe-
ring stond de handel met het buitenland
op een laag pitje. Slechte tijden voor de
handel hadden uiteraard ook hun weer-
slag op de bewoners van de Loenense bui-
tens en dientengevolge op de inkomens
van de plaatselijke ambachtslieden. In het
artikel van Bernadine Ypma wordt de last
beschreven van de speciale belasting die
opgebracht moest worden om de rente op
de schuld aan Frankrijk terug te betalen.
Maar het zou nog slechter worden.

1810 - 1813: Annexatie door Frankrijk
Niet alleen hield Holland op te bestaan als
zelfstandige staat, in 1811 verdwenen ook
de Loenense gerechten doordat ze werden
samengevoegd. Van de nieuwe gemeente
maakten ook gedurende enkele jaren
Loenersloot, Oukoop, Ter Aa, Mijnden en
Oud Over deel uit. De Fransen manifes-
teerden zich nu duidelijk als bezetters.
Illustratief daarvoor was dat de Loenense
gerechtssecretaris Jan van Veeren een op-
merking over de inkwartiering moest be-
kopen met door een Franse kapitein uit-
gedeelde draai om zijn oren. Voor de ge-
middelde inwoner zal dit overigens niet
iets geweest zijn om zich erg druk over te
maken. Veel belangrijker waren andere
maatregelen van de Fransen.
Tot 1810 werd van iedere plaats verwacht
dat er een aantal vrijwilligers geleverd
zou worden ten behoeve van de landsver-
dediging. Loenen moest er vijf leveren. Als
het niet lukte die plaatselijk te werven (en
dat was vaak het geval) dan kon men ze
ook elders “huren” tegen betaling van een
premie. Aldus deed ook Loenen, Stichts
betaalde 3/5 van het benodigde bedrag en
Hollands 2/5, dit werd omgeslagen over

De hervormde kerk van
Loenen, tekening van
Louis Philip Serrurier

rond 1730. 
(Coll. Het Utrechts

Archief)
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de ongehuwde mannen. Met de kanon-
nier die Loenen Kronenburg werd geacht
samen met Waverveen voor de kustwacht
te leveren werd evenzo gehandeld, de on-
kosten daarvan werden omgeslagen over
de gezinshoofden.2) Een vrij comfortabele
regeling dus, het kostte wat maar je kon
rustig thuis blijven. Van toen af werd dat
anders, er kwam een dienstplicht  waar-
voor de dorpsbesturen ieder jaar lijsten
maakten van degenen die achttien jaar
waren geworden en dus in beginsel inge-
zet konden worden. Doordat de
Napoleontische legers in heel Europa ac-
tief waren werd het leven voor de jonge
mannen die ingeloot werden een stuk ris-
kanter.
Het financiële probleem van het over-
heidstekort loste Napoleon op door te be-
palen dat van de rente op de staatsschuld
nog maar een derde deel zou worden uit-
betaald. Een nieuwe slag voor degenen
die er voor hun pensioen van afhankelijk
waren. De koopkracht van rentenierende
buitenplaatsbewoners werd opnieuw
aangetast. Schrijnender nog was het te-
ruglopen van de middelen voor armen-
zorg doordat ook de diaconie haar vermo-
gen in staatsleningen had belegd.                 
Een maatregel op een geheel ander ter-
rein was dat men zich niet buiten zijn
woongemeente mocht bevinden zonder
carte de sureté, een soort paspoort. In te-
genstelling tot wat vaak gedacht wordt
waren de mensen in die tijd behoorlijk
mobiel, het was voor velen dus een wezen-
lijke administratieve last.                                 
Toch viel er ook wel eens wat te vieren.
Napoleon was op 15 augustus jarig. Het
provinciaal bestuur bepaalde dat deze
dag een heugelijke dag moest worden
met uiterlijke vreugdebetoningen maar
ook met godsdienstoefeningen. In Loenen
waren op die dag de gevels van de huizen
versierd, de winkels waren  van 10.00 uur
tot 11.00 uur gesloten. Gedurende deze
tijd mocht er ook geen andere handel
plaatsvinden zodat ieder kon meedoen
aan de godsdienstige bijeenkomsten.
Het kon nog mooier: op 9 oktober 1811
passeerde Napoleon zelf Loenen. Hij stop-
te er zelfs even om de paarden te verwisse-
len (de nodige verse paarden waren in de

kerk gestald) en enige woorden met bur-
gemeester Sanderson te wisselen.3) 

November 1813: geen bijltjesdag
Op 19 oktober van dat jaar keerden de
kansen: Napoleon werd verslagen in de
Volkerenslag bij Leipzig. Daarna ging het
snel. Op 9 november trokken de Russen
(“Kozakken”) en de Pruisen ons land bin-
nen. In de nacht van 14 op 15 november
trok het Franse hoofdkwartier zich terug
van Amsterdam naar Utrecht.
Honderden, nog wel zwaar bewapende,
soldaten passeerden Loenen. De Loenense
bevolking zal dit nachtelijk  gebeuren
daarom weliswaar opgelucht maar toch
wel met terughoudendheid hebben gade-
geslagen.                                             
In de steden braken een paar onrustige
dagen aan, de vraag was wie het ontstane
gezagsvacuüm moest opvullen. In
Loenen is van enige opwinding niets te-
rug te vinden. Het gemeentebestuur bleef
in dezelfde samenstelling aan, sommigen
nog tientallen jaren.                                          
Men bleef gewoon aan het werk, met be-
houd van de nuttige instellingen die het
Franse bestuur ook had meegebracht.

Wim van Schaik   
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E.P. de Booy, Weldaet der Scholen, Utrecht, 1977
S. van der Linde, 1000 Jaar Dorpsleven aan de Vecht,
Loenen aan de Vecht, 1954.                                      

NOTEN:
1. De kwaliteit van het onderwijs is gemeten aan de hand

van het aantal mensen die hun handtekening kon zet-
ten onder hun huwelijksakte, dit lag in Loenen bij de
mannen op 82% (gemiddeld Vechtstreek 86%) en bij
de vrouwen op 77% (gemiddeld Vechtstreek 79%).

2. Men had pech dat degene die men ingehuurd had bij
aankomst op Texel werd afgekeurd zodat men naar
een ander op zoek moest en dus voor twee personen
moest betalen.

3. Zie voor een uitvoerig artikel over dit bezoek: Kees de
Kruijter en Willem Mooij: Napoleon in Loenen,
Vechtkroniek nr 24.


