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Van patriotten en ambachtsheren, 
van koningen en maires.

Ditj aar vieren wij in Nederland het 200-jarig bestaan van 
ons Koninkrijk, dat op 20 november 1813 tot stand Icwam 
toen de oudste zoon van stadhouder Willem V als soeve
rein vorst werd ingehuldigd. Hieraan voorafgaand leefde 
Nederland bijna 20 jaar onder Franse invloed, de laatste 
drie jaar zelfs als deel van het Franse Rijk. De redactie 
haakt altijd graag aan bij de actualiteit, vandaar dit the
manummer over deze ‘Franse Tijd’. Een heel belangrijke 
periode voor ons land, waarin onder meer ons huidige 
staatsbestel tot stand kwam. Om de lokale gevolgen van 
deze periode beter te kunnen begrijpen, begint deze 
Vechtkroniek met een bijdrage van Wilma de Kruijter 
over de ontwikkeling van de verenigde gewesten naar een 
eenheidstaat. Zij schetst zo het kader waarin de andere 
artikelen van dit nummer hun plek vinden. Sander 
Griffioen geeft een kritische terugblik op deze periode, 
waarin hij schrijft over het begin van de Franse Tijd, 
waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden na een 
lange strijd tussen orangisten en patriotten plaats maak
te voor de Bataafse republiek. Over de gevolgen van de 
Franse overheersing in Loenen en in de militaire vesting 
Nieuwersluis deed Wim van Schaik onderzoek. 
Bernadine Ypma levert een interessante bijdrage over de 
invoer van een nieuwe inkomstenbelasting voor het arm
lastige Loenen en de succesvolle bezwaren hiertegen. 
Loenersloot komt aan bod in een bijdrage van Kees de 
Kruijter over ambachtsheer Amdries Jan Strick van 
kinschoten, tevens eigenaar van het slot. Over wat er in 
deze periode zoal speelde in Nigtevecht verhaalt Arjan 
van ‘t Riet, over het Vreelandse leven in deze periode 
schrijft Bart Jagt. Zo komt deze zo belangrijke periode in 
onze nationale geschiedenis in al onze kernen aan bod. 
Veel leesplezier, Namens de redactie,

Juliette Jonker-Duynstee
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Van verenigde gewesten naar een eenheidsstaat
REPUBLIEK IN DE FRANSE TIJD

Dit jaar vieren we het 200-jarig bestaan 
van het Koninkrijk der Nederlanden. In 
het kader van dit jubileum staat de 
Vechtkroniek stil bij de woelige jaren die 
aan 1813 vooraf gingen, een periode van 
enkele decennia die we gemakshalve de 
Franse tijd noemen. Landelijk en interna
tionaal vonden er toen grote veranderin
gen plaats, die bepalend zijn geweest voor 
hoe Nederland er nu uitziet. Die ontwikke
lingen worden in dit artikel in het kort be
schreven om als kader te dienen voor de lo
kale gebeurtenissen in onze streek, die in 
de volgende artikelen aan de orde komen.

Patriotten en prinsgezinden
De situatie in de Republiek der Verenigde 
Provinciën in de tweede helft van de 18e 
eeuw hangt nauw samen met de ontwik
kelingen in de ons omringende landen. In 
Amerika streed men voor onafhankelijk
heid van het moederland Engeland, een 
strijd die door hervormingsgezinden in 
ons land met warme belangstelling werd 
gevolgd. Bovendien verdienden Neder
landse wapenhandelaren er goed aan. De 
Engelse regering verklaarde in 1780 de 
oorlog aan de Republiek (de vierde Engels- 
Nederlandse oorlog), een oorlog die vier 
jaar duurde, ons een nederlaag bracht en 
zeer negatieve gevolgen had voor de toch 
al kwakkelende economie van ons land. 
De Republiek was niet meer de welvaren
de en machtige mogendheid van weleer, 
die een rol speelde op het wereldtoneel. 
Het economisch verval was al eerder in de 
18e eeuw ingezet en deed zich op allerlei 
gebieden voelen; de handel stagneerde, in 
verschillende bedrijfstaklcen was het cri
sis door buitenlandse concurrentie, en 
ook de visserij en walvisvaart leden onder 
de malaise. Het stelsel van indirecte belas
tingen (accijnzen) op de eerste levensbe
hoeften joeg de lonen op en daardoor ste
gen de prijzen. Er was sprake van grote

werkloosheid en het aantal armen dat 
moest leven van de bedeling nam onrust
barend toe.
Daartegenover stond een relatief kleine 
groep die, o.a. door beleggingen in het 
buitenland, in steeds grotere voorspoed 
leefde. Bovendien hadden de burgerij en 
degenen die geen lid waren van de 
Staatskerk (rooms-katholieken, joden, 
doopsgezinden enz.-) geen enkele invloed 
op de regering. De stadhouder en een 
groep regenten, die in de bestuurscolleges 
zaten, speelden elkaar baantjes toe, die in
vloed en inkomen opleverden. De span
ningen in de maatschappij namen door 
dit alles toe. Burgers waren het beu om be
lasting te betalen zonder enige invloed op 
de besteding ervan. Zij eisten een einde 
aan de corruptie, zelfverrijking en wille
keur en wilden politieke invloed.

Portret van Joan Derk van 
der Capellen tot den Pot, 
auteur van het pamflet 
'Aan het Volk van 
Nederland’, meteen 
felle aanklacht tegen 
het politieke bestel onder 
stadhouder Willem V. 
(R.VInkeles, 1786)



Patriotten in een wacht- 
iokaal met een afbeeiding 
van Van der Capellen aan 
de wand, anoniem 1786.

Diegenen die er belang bij hadden dat de 
status quo gehandhaafd bleef noemen we 
de prinsgezinden of orangisten, ertegen
over stond de partij van de hervormings- 
gezinden, de patriotten. De patriottenbe
weging ontstond in de jaren 1780 ten tijde 
van de oorlog met Engeland. Stadhouder 
Willem V, die pro-Engels was, werd steeds 
meer de zondebok voor het rampzalige 
verloop van de oorlog en alle problemen 
waarin het land verkeerde. Willem was 
een ontwiklceld en goedwillend man, 
maar onbelcwaam als staatsman en zon
der daadkracht. De patriotten hekelden 
zijn lafhartige optreden enbelcritiseerden 
de vele rechten en privileges die hij zich 
had toegeëigend.
De nieuwe denkbeelden ten aanzien van 
godsdienst, staat en maatschappij van 
Engelse en Franse schrijvers vonden in ons 
land gretig aftrek. In 1781 verscheen van

de edelman Joan Derk van der Capellen 
tot den Pol het pamflet “Aan het Volk van 
Nederland”. Van der Capellen, lid van de 
Overijsselse Staten, had zich onder in
vloed van verlichte ideeën, ontwikkeld tot 
tegenstander van het politieke bestel. Zijn 
pamflet bevatte een felle aanldacht tegen 
de stadhouder, en daarnaast ook denk
beelden voor een nieuwe, meer democra
tische koers. De burgerij moest zich in zijn 
visie sterk maken door burgerbewape- 
ning en publicaties in de vorm van pam
fletten en politieke tijdschriften.
In de Republiek bestond weliswaar geen 
vrije pers, maar er werd niet streng gecon
troleerd, zodat allerlei patriotse bladen 
ontstonden om het nieuwe gedachten
goed uit te dragen. Een voorbeeld daarvan 
is het Utrechtse blad ‘De Post van de 
Neder-Rhijn’. Daarnaast richtten de patri
otten overal verenigingen op van gewa
pende burgers, de zogenaamde vrijkorp
sen, ter bescherming tegen de aanvallen 
van de prinsgezinden. Het doel van de pa
triotten was om uiteindelijk overal de 
macht over te nemen en dat lukte in de 
stad Utrecht in 1786. Het was de eerste de 
mocratische omwenteling in Europa. 
Utrecht speelde als voortreklcer een be 
langrijke rol in de omwenteling die plaats
vond in de Republiek, evenals Amsterdam. 
In boenen bijvoorbeeld, dat in het grens
gebied van Utrecht en Holland lag, onder
ging men invloed vanuit beide provincies. 
Overal in het land begonnen de patriotten 
zich steeds meer te bemoeien met de loka
le politiek. In de jaren 1786 en 1787 liep de 
verdeeldheid zo hoog op, dat er sprake 
was van een burgeroorlog tussen stadhou
derlijke troepen en patriotse vrijkorpsen. 
Sommige gewesten kenden een prinsge
zinde meerderheid (Zeeland en Gelder
land), andere een patriotse (o.a. Holland). 
Het gewest Utrecht was verdeeld, het front 
liep door de provincie heen.
In 1785 verloor stadhouder Willem V de 
hofstad Den Haag en week noodgedwon
gen uit naar Het Loo in Apeldoorn. Prinses 
Wilhelmina, de echtgenote van Willem V, 
had genoeg van de besluiteloosheid van 
haar man en reisde in juni 1787 naar Den 
Haag. Bij Goejanverwellesluis werd zij 
aangehouden door een regiment van de



patriotten. Enkele dagen later keerde zij 
onverrichterzake en diep beledigd terug 
naar Apeldoorn en vroeg in een brief aan 
haar broer, Frederik Willem 11 van 
Pruisen, om hulp. Na vergeefse pogingen 
tot diplomatiek overleg, trok een 
Pruisisch leger van 25.000 man op 13 sep
tember 1787 de Republiek binnen. Daar 
waren de patriotten met hun lokaal geor
ganiseerde verzet niet tegen opgewassen. 
Velen van hen vluchtten naar het buiten
land, o.a. naar Franlcrijk en de Zuidelijke 
Nederlanden. Pruisische en stadhouderlij
ke troepen trokken plunderend en ge
welddadig door de Vechtstreek. 
Amsterdam capituleerde op 10 oktober en 
daarmee was de revolutie van de patriot
ten, voorlopig althans, voorbij.

Bataafse Republiek
De naar Franlcrijk gevluchte patriotten 
maakten daar de Revolutie van 1789 mee. 
Dit voedde bij hen de hoop, dat zij naar de 
Republiek zouden Icunnen terugkeren en 
alsnog een revolutie ontketenen. De tij
dens de revolutie ontstane leuze ‘Vrijheid, 
gelijkheid, broederschap’ vat het gedach
tengoed achter de revolutie samen; vrij
heid van bijvoorbeeld godsdienst en vrij
heid van doen en laten; gelijlcheid, bij
voorbeeld op het terrein van politieke in
vloed; en broederschap in de zin van geen 
discriminatie, maar samenwerking. De 
oude ideeën van de aristocratie, de regen
ten en de kerk werden vervangen door 
deze nieuwe principes. Onder leiding van 
Herman Willem Daendels werd door de 
gevluchte patriotten een Bataafs Legioen 
opgericht. In Parijs ijverden zij voor Frans 
ingrijpen in ons land. In februari 1793 ver- 
Idaarde Franlcrijk de oorlog aan de Engelse 
koning en aan stadhouder Willem V. De 
opmars van het Franse leger onder leiding 
van generaal Charles Pichegru door de 
Zuidelijke Nederlanden (toen behorend 
tot Oostenrijk) verliep aanvankelijk voor
spoedig, maar bleef daarna geruime tijd 
heen en weer golven. Ook het Bataafse le
gioen trok mee op. Door de buitengewoon 
strenge vorst in de winter van 1794-1795 
konden de Franse legers rond de jaarwis
seling de bevroren rivieren oversteken en 
naar het noorden optreklcen. Op het plat

Generaal Herman Willem 
Daendels (1762-1818). 
Prent van Ch. H. Hodges.

teland had men door inlcwartiering veel 
overlast van de troepen die Engeland had 
gestuurd om de stadhouder te steunen (in
kwartiering).

Op 16 januari capituleerde de provincie 
Utrecht; twee dagen later verliet Willem V 
ons land en nam de wijk naar Engeland. 
Nog dezelfde dag arriveerden de Franse 
troepen in Den Haag. Een legereenheid 
onder leiding van Daendels trok door de 
Vechtstreek en bereikte op 18 januari 
Amsterdam. Uitgeweken patriotten keer
den terug naar de Republiek. Nagenoeg 
overal werden de Franse troepen met ge
juich ingehaald, nergens ontmoetten zij 
tegenstand. Lokaal vonden er grote volks
feesten plaats en werd gedanst rond een 
vrijheidsboom. De revolutie was een feit, 
geweld was er niet aan te pas gekomen. 
Overal werden de prinsgezinde regenten 
vervangen door patriotten. De ridder
schap en het stadhouderschap werden 
opgeheven. Voortaan heette ons land de 
Bataafse Republiek; de revolutionairen 
hadden zich vernoemd naar de Batavie
ren, volgens de overlevering de oorspron
kelijke bewoners van ons land. In feite was 
de republiek een satellietstaat van 
Frankrijk, maar men hield een grote mate 
van zelfstandigheid ten opzichte van dat 
land. De Zuidelijke Nederlanden daaren
tegen werden geannexeerd.
De Franse ‘hulp’ bij de bevrijding werd 
echter wel duur betaald; er moest aan



Fransen trekken de 
bevroren Lek over in 

1795, schoolplaat 
doorJ.H. Isings.

Frankrijk een schadeloosstelling worden 
betaald van 100 miljoen gulden! En zo’n 
25.000 Franse soldaten bleven achter, die 
door de republiek moesten worden ge
voed en gekleed.

Grondwet en eenheidsstaat
De patriotten die nu aan de macht waren 
gekomen konden aan de slag gaan om 
hun idealen te realiseren. Dat resulteerde 
in 1798 in de eerste Nederlandse Grond
wet en een eenheidsstaat. Tot dan toe was 
er sprake geweest van een federatief staats
verband, waarbij de zeven provincies een 
grote mate van zelfstandigheid hadden 
op allerlei gebied.

Afgevaardigden van de provinciale bestu
ren (de Staten) Icwamen samen in de 
Staten-Generaal voor zaken als defensie en 
buitenlands beleid. Holland had daarin 
een overheersende en machtige positie. 
Het federale systeem had als nadeel, dat 
de besluitvorming op nationaal niveau 
vaak moeizaam en langzaam verliep. De

stadhouder had hierbij een relatief mach
tige en centraliserende rol.
In de Bataafse Republiek werden overal in 
het land lokale besturen vervangen door 
‘municipaliteiten’, die plaatselijke regle
menten opstelden. Daarbij oriënteerde 
men zich op het Franse voorbeeld. De mu
nicipaliteiten benoemden afgevaardig
den, die zich de Provisionele Represen
tanten van het volk noemden. De nieuwe 
Staten-Generaal bestond uit afgevaardig
den van deze Representanten van de ver
schillende gewesten. Met het oog op een 
vast te stellen grondwet Icwam in maart 
1796 de eerste gekozen Nationale 
Vergadering bijeen. Het land was daartoe 
verdeeld in 126 districten van 15.000 in
woners, en ieder district in een aantal 
grondvergaderingen. In iedere grondver
gadering werd door de stemgerechtigde 
burgers (d.w.z. volwassen mannen, met 
uitzondering van bijvoorbeeld bedeelden 
en huispersoneel) één kiezer gekozen; de 
kiezers van het district kozen één lid voor 
de Nationale Vergadering.



In de Nationale Vergadering waren de me
ningen over de toekomstige inrichting 
van de staat zeer verdeeld. Er waren drie 
belangrijke partijen:
• de zogenaamde Unitarissen (of radica

len of democraten), die een eenheids
staat nastreefden met een sterk centraal 
bestuur, en gelijke berechtiging van 

alle kerkelijke gezindten;
• de Federalisten, die de federale struc

tuur met gewestelijke zelfstandigheid 
gedeeltelijk wilden behouden; en

• de Moderaten, die een middenweg voor
stelden.

De verschillende partijen konden het niet 
eens worden en het ontwerp voor een 
grondwet werd dan ook verworpen.
In september 1797 kwam de tweede 
Nationale Vergadering bij elkaar en ble
ken de verschillende partijen nog scher
per tegenover elkaar te staan.
Uiteindelijk leidde deze patstelling tot 
twee staatsgrepen: de eerste in januari 
1798 door de Unitarissen, met goedkeu
ring van de Fransen en in overleg met 
Daendels; de tweede in juni van hetzelfde 
jaar door Daendels zelf Zij die de een
heidsstaat nastreefden hadden het pleit 
gewonnen. Nederland was voortaan een 
eenheidsstaat met een sterk centraal ge
zag.

Staatsregeling van 1798
De Staatsregeling van 1798 was een radi- 
caal-democratische grondwet, die een ein
de maakte aan veel oneerlijke voorrech
ten, zoals de heerlijke rechten. De gilden 
werden opgeheven, de scheiding van Kerk 
en Staat, en de vrijheid van godsdienst 
werden geregeld. De Gereformeerde Kerk 
verloor haar voorrechten, voortaan had
den de leden van alle kerkgenootschap
pen gelijke rechten.
Het nieuwe bewind moest al spoedig be
sluiten om de grondwet te herzien. Het 
sterk centraliserende karakter ervan had 
moeilijkheden opgeleverd; er werden nog 
steeds in- en uitgaande rechten van de ene 
provincie naar de andere geheven; de een
heid van rechtspraak ontbrak nog. Ook 
vanuit Frankrijk, waar Napoleon inmid
dels aan de macht was gekomen, werd 
aangedrongen op herziening van de

grondwet. Een derde staatsgreep resul
teerde in de constitutie van 1801. Deze 
bracht weer de nodige veranderingen in 
het bestuur en was minder democratisch 
en minder centraliserend. De bevoegd
heid van de plaatselijke besturen werd 
groter en de grenzen van de departemen
ten waren ongeveer die van de oude ge
westen.
Voor 1795 was het gewest Utrecht opge
deeld in 5 steden en circa 140 dorpsge- 
rechten. Een gerecht kon een of meer dor
pen omvatten. Aan het hoofd van ieder ge
recht stond het college van schout en 
schepenen, dat een tweeledige taak had: 
bestuurlijk en rechterlijk. De schout was 
de uitvoerder van de bevelen van de Staten 
(het bestuur) van het gewest en vormde sa
men met de schepenen de schepenrecht
bank (voor de lage rechtspraak en burger
lijke rechtshandelingen). Daarnaast was 
de schout meestal ook secretaris en inde 
hij de belastingen. In de Franse tijd wer
den de bestuurstaken en rechterlijke be
voegdheden in de dorpen gescheiden. Er 
kwamen gemeentebesturen, gekozen 
door grondvergaderingen van burgers; de 
plaatselijke besturen raakten de rechter
lijke bevoegdheden Icwijt. In 1811 werden 
de schepenrechtbanken afgeschaft en 
kwamen er naar Frans voorbeeld recht
banken per kanton en arrondissement. 
De prinsgezinden kregen vanaf 1801 weer 
politieke rechten en tussen gematigde pa
triotten en prinsgezinden ontstond sa- 
menwerldng. In 1802 werd met Engeland 
vrede gesloten, handel en nijverheid leef
den op.

Schimmelpenninck raadspensionaris
In de jaren 1805-1806 kreeg Rutger Jan 
Schimmelpenninck in de functie van 
raadspensionaris de nodige centrale 
macht. Dit gebeurde onder druk en met 
hulp van Napoleon, die de republiek niet 
genoeg meegaand en voortvarend vond. 
Er vond hernieuwde centralisatie plaats 
naar Frans model. De gewestelijke zelf
standigheid kwam voorgoed ten einde. 
Schimmelpenninck wist, met de hulp 
van een aantal bekwame ministers, rust 
en eenheid in het land tot stand te bren
gen en er werden belangrijke wetten tot



Beeld van Gijsbert Karel 
van Hogendorp, een van 

de Haagse notabelen van 
het Driemanschap van 
1813, in de hal van het 
World Trade Centre in 

Rotterdam.

Stand gebracht. Voor het eerst kwam er 
een uniform belastingstelsel met belas
ting naar draaglcracht. Vele accijnzen wer
den afgeschaft, er werd een grondbelas
ting ingevoerd, en met het oog daarop 
werd het kadaster ontworpen. Verder 
kwam er personele belasting.
Een andere belangrij ke wet was die op het 
lager onderwijs (1806), die het toezicht op 
scholen en het examenstelsel verbeterde. 
De criminaliteit werd effectief bestreden.

Koninkrijk Holland
Napoleon vond de raadspensionaris 
Schimmelpenninck te onafhankelijk en 
maakte in 1806 een einde aan zijn be
wind. De Bataafse Republiek werd vervan
gen door het Koninlcrijk Holland met zijn 
broer bodewijk Napoleon als koning. Zo 
kon Napoleon zijn greep op ons land ver

sterken. Er werd weer een nieuwe grond
wet ingevoerd en de erfelijke monarchie. 
De bevoegdheden van de koning werden 
nog iets groter dan die van de raadspen
sionaris. Het land werd nu verdeeld in 10 
departementen.
De nieuwe koning bleek een vriendelijk 
en kundig bestuurder te zijn, die ernaar 
streefde de belangen van zijn onderdanen 
te behartigen. Daarin kwam hij tegenover 
Napoleon te staan; hij weigerde namelijk 
bepaalde maatregelen door te voeren die 
nadelig voor ons land zouden zijn. Zo was 
hij veel te soepel ten aanzien van de ont- 
duildng van het Continentaal Stelsel, de 
handelsbloldcade tegen Engeland, 
bodewijk werd gedwongen afstand te doen 
van de troon. In 1810 werd het Koninlorijk 
Holland ingelijfd bij Frankrijk, met 
Charles Francois bebrun als gouverneur.

Ingelijfd bij Frankrijk
In januari 1811 werden allerlei Franse wet
ten en verworvenheden ingevoerd. De de 
partementen Utrecht en Amstelland wer
den samengevoegd tot het nieuwe depar
tement Zuiderzee, met Amsterdam als 
hoofdstad. De burgerlijke stand, een goe 
de rechtspraak en een nieuw stelsel van 
maten en gewichten werden ingevoerd. 
De Franse postwet werd de basis van onze 
posterijen. De overheidsfinanciën wer
den grondig gesaneerd, het continentaal 
stelsel strikt toegepast. Traditionele in
stellingen werden afgeschaft. De bevol- 
Idng had met name grote moeite met de 
invoering van de zogeheten conscriptie: 
de plicht voor jonge mannen van 20 jaar 
om —na loting— in het keizerlij k leger van 
Napoleon te dienen. Dit leidde tot verzet 
en rellen.

In oktober 1813 vond de Volkerenslag bij 
beipzig plaats, waarbij de Bondgenoten 
(o.a. Engelsen, Pruisen en Russen) de over
winning behaalden. De Fransen trokken 
zich half november terug uit ons land en 
de geallieerde legers rukten op. Overal in 
het land verschenen oranje vlaggen. 
Ondertussen had de bevolldng opnieuw 
te lijden onder inkwartiering, plunde 
ring en verlcrachting door de Pruisische 
en Russische soldaten.
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Bevrijding
Al voor de bevrijding van de Fransen had
den mannen als Gijsbert Karei van 
Hogendorp en graaf Van Limburg Stirum 
plannen gemaakt voor de toekomst. Er lag 
een schets voor een grond’wet, waarin de 
oudste zoon van Willem V een plaats als 
koning zou lo-ijgen. Hij l<wam vanuit 
Engeland op 30 november 1813 aan in 
Scheveningen en begaf zich onder en
thousiasme van de toeschouwers naar 
Den Haag. Spoedig werd hij als soeverein 
vorst aangesteld en in 1815 ingehuldigd 
tot Koning Willem I der Nederlanden (in
clusief de zuidelijke). Een nieuw tijdperk 
in de vaderlandse geschiedenis was inge
gaan. Het was het begin van de 
Nederlandse staat zoals we die nu kennen 
en gebaseerd op een synthese van de te
genstellingen die aan het eind van de 18e 
eeuw bestonden.

Wüma de Kruijter-Zandstm
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Begin van een nieuw/ tijdperk
EEN KRITISCHE TERUGBLIK

Omwenteling
In het voorafgaande artikel konden we le
zen dat zich in 1795 in ons land een ware 
omwenteling voltrok. De Franse troepen, 
aangevuld met Nederlandse patriotten, 
trokken de bevroren Lek over; stadhouder 
Willem V nam de wijk naar Engeland; de 
Republiek van de Verenigde Nederlanden 
maakte plaats voor de Bataafse Republiek. 
Hiermee begon de Franse Tijd, want de 
nieuwe republiek stond onder toezicht 
van Parijs. In 1806 volgde een koninlcrijk 
onder bodewijk Napoleon en in 1810 inlij
ving bij Frankrijk. Tenslotte werd in no
vember 1813 het Franse juk afgeworpen 
en werd het Koninlcrijk der Nederlanden 
gevestigd, met Willem 1 als soeverein 
vorst.

Met de Omwenteling van 1795 Icwam een 
einde aan een periode van zo’n vijftien 
jaar waarin twisten tussen patriotten en 
prinsgezinden het toneel beheersten. 
‘Patriotten’ betekent letterlijk vaderlan
ders. Zoals de historicus Van Beursen zei: 
“Zij wilden dat de Republiek weer sterk en 
machtig zou worden, en droomden van een 
Nederlandse staat, die zich opnieuw in de rang 
van grote mogendheid zou kunnen handha
ven." ') Wilma de Kruijter wees in haar bij
drage er al op wat voor een bron van frus
tratie de vierde Engelse oorlog (1780-1784) 
is geweest. Weliswaar leidde in augustus 
1781 de (betreldcelijk) goede afloop van de 
slag bij de Doggersbank tot een opleving 
van nationale trots, en werd Johan Zout
man, de bevelhebber van de Nederlandse 
vloot, alom bejubeld ^), maar al spoedig 
daalde het aanzien van het vaderland tot 
een historisch dieptepunt. Er werd ge 
fluisterd en ook wel hardop gezegd dat de 
stadhouder Engels gezind was en meer be 
kommerd was om de toekomst van zijn 
dynastie dan over die van land en volk.
De Omwenteling betekende de overwin

ning voor de ‘vaderlanders’ die de Fransen 
hadden binnengehaald, en in meerdere of 
mindere mate zich achter het Vrij heid-ge- 
lijkheid-broederschap van de Franse 
Revolutie schaarden.

Franse ideeën
Nu was het niet zo dat groepen mensen 
opeens gewonnen werden voor de ideeën 
van de Franse revolutie. Er ging een lange 
ontwikkeling aan vooraf in de loop waar
van nieuwe opvattingen langzaam maar 
zeker ingang vonden. Een belangrijk voer
tuig waren de gezelschappen die overal in 
de 18e eeuw (en ook nog later) ontstonden. 
De Engelse benaming societies of friends 
geeft goed het karakter aan; het waren 
clubjes waarin rang of stand niet telden. 
Ook als het om niet meer dan een leesge
zelschap ging, dan was toch dit al het 
nieuwe, zoals het in het negentiende- 
eeuwse boenen zou gebeuren, dat de schil- 
dersbaas kon plaatsnemen naast de dok
ter die in een deftig landhuis woonde of 
de freule van het plaatselijke kasteel.^) 
Dikwijls werd er behalve gelezen ook ge 
discussieerd, en niet zelden was dat de 
hoofdzaak. Het is haast niet te overschat
ten wat deze gezelschappen voor de ver
spreiding van ‘Franse ideeën’ betekenden. 
En tweede is dat deze ideeën in meer dan 
één opzicht aansloten bij opvattingen die 
breed werden gedeeld, ook onder de prins
gezinden. Het revolutionaire zat dan voor
al in een radicale toepassing, zonder die 
eerbied voor het historisch gegroeide die 
de prinsgezinden hoog in het vaandel 
hadden. Nemen we het vrijheidsideaal. In 
zoverre het om de vrijheid van de burgers 
ging tegenover de adel en de regenten- 
kliek vond de patriot de prinsgezinde 
naast zich, want de Oranjes golden van 
ouds als verdedigers van volksvrijheden. 
Ook was al aan het Hof het inzicht ge
groeid dat het systeem waarbij staatsamb-



ten door de stadhouder werden toebe
deeld hoog nodig op de helling moest. 
Men kon hier dan ook instemming ver
wachten met het nieuwe uitgangspunt: 
‘er zal niets worden vastgesteld dan met 
toestemming van het gantsche volk!’"*) Het 
verschilpunt lag in de patriottistische 
overtuiging dat deze burgerlijke vrijheid 
de oorsprong en norm van alle gezag is, en 
dat vorst en overheid niet regeren bij de 
gratie Gods, maar bij de gratie van de 
volkswil. Deze aan de Franse filosoof Jean- 
Jacques Rousseau (1712-1778) ontleende 
idee van volkssoevereiniteit was voor de 
andere partij onverteerbaar.
Omdat de Bataafse republiek op deze 
nieuwe grondslag werd gebouwd, was 
daarin voor andersdenkenden weinig of 
geen plaats. Zoals onlangs de historicus 
Kutjes formuleerde: “Daarnaast werden 
orangisten, ondanks tegenwerpingen van 
Bataven die dit strijdig met de gelijkheid ver
klaarden, tot 1801 ontmoedigd en werd hen 
soms ook verboden om aan de politiek en het be
stuur deel te nemen...”

Scheidslijnen in het landschep
Terug tot de periode van voor de 
Omwenteling van 1795. Hoe liep ongeveer 
de geografische verdeling van patriotten 
en prinsgezinden? Zoals ik hieronder wil 
laten zien vond je de patriotten vooral on
der groepen die geen of weinig invloed op 
de nationale politiek konden uitoefenen 
Betje Wolff vertelt ergens in een briefwis
seling met Aagje Deken van een bezoek 
aan een oom van een vriend, die net als zij 
tot de doopsgezinden behoorde: “Wij mid
dagmaalden in den Mennisten hemel, alwaar 
de aan de wereld verlochende Oom van den 
vriend van Veen, geen onaartig hutjen ge
bouwd heeft.” Onder de doopsgezinden 
gold eenvoud als de norm. Maar omdat zij 
uitgesloten waren van staatsambten, kwa
men dezen voor een deel terecht in lucra
tieve beroepen: kooplieden, reders, fabri
kanten. Het punt is nu dat zij vanwege de 
genoemde uitsluiting weinig sympathie 
voor het Oranjehuis koesterden. We kun
nen ervan uitgaan dat vrijwel al de bezit
ters van deze ‘niet onaardige hutjes’ patri
ottisch waren (zoals Betje en Aagje). 
Hetzelfde gold voor de Maarssense buiten

A'i jis44 V

plaatsen waar veel van de bewoners joods 
waren: van publieke ambten uitgesloten, 
stonden ook zij op grote afstand tot het 
hof in Den Haag en dus tot de prinsgezin
den.
De dorpsgemeenschappen gaven een an
der beeld te zien. Daar lag weliswaar Den 
Haag ver achter de horizon, maar de be 
volking behoorde toch in meerderheid tot 
de nationale kerk waartoe ook het vor
stenhuis en de toplaag van bestuurders 
behoorden. Ook al moet direct worden 
toegegeven dat (bijvoorbeeld) de hervorm
de gemeente van boenen uitgesproken pa- 
triotse voorgangers heeft gekend, toch 
was in het algemeen zo dat deze gemeen
schappen Oranjegezind waren, en wel des 
te sterker naarmate een dorp homogener 
en kerkelij ker was. Wat onze streek betreft 
gold dat van Baambrugge (het deftigere 
Abcoude was overwegend patriottisch), 
en eveneens van Loenersloot (dat zich 
toen uitstrekte tot de dorpskern van het 
huidige Nieuwer Ter Aa), Ruwiel en 
Kockengen. Maar geen van deze dorpen 
bezat de reputatie van Bunschoten.

De patriotten werden 
spottend ook wel ‘kezen’ 
genoemd. Vandaar dat de 
keeshond hun symbool 
werd.
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De 'Oranje boven'procla
matie van 17 november 

1813 (uit: 'Gulden sporen, 
J.H.isings, 1976)

Die reputatie blijkt uit gebeurtenis in het 
leven van Johannes Henricus van der 
Palm (1763-1840), die al jong bekend stond 
als een groot kanselredenaar. In 1785 
werd deze overtuigde patriot predikant 
van Maartensdijk. Twee jaar later, om pre
cies te zijn op 17 september 1787, na ‘s 
middags nog gepreelct te hebben, nam hij 
overhaast de benen, uit, zoals het in een 
kroniek heette, ‘voor plundering en mis
handeling, vooral van de zijde van het na
bij Maartensdijk gelegen Bunschoten’.’) 
De situatie onder de rooms-katholieken 
vormt een verhaal apart. Omdat hun 
Franse geloofsgenoten na de Revolutie 
van 1789 veel te verduren hadden, zou je 
sympathie voor Oranje verwachten. De 
werkelijlcheid was anders. Om te begin
nen waren ook zij van openbare ambten 
uitgesloten. Bovendien vormden ze juist 
een meerderheid in gebieden die tot

Oranje Boven l 
Holland is vrij.

De Bondgenooten trekken op Utrecht.
De Engelschen worden geroepen.
De Franschen vlugten aan alle kanten.

De zee is open.
De koophandel herleeft.

Alle partyschap heeft opgehcwiden,
Al het geledene is vergeeten 

En vergeeven.
Alle de aanzienlijken komen in de regeering. 

De regeering roept den Prins uit 
Tot hóoge Overheid.

Wij voegen ons bij de Bondgenooten 
En dwingen den vijand tot vrede.

Het volk krijgt een vrolijken dag
Op gemeene kosten \

Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt GOD. .

De ouden üjden komen wederom. 
Oranje Boven!

groot ongenoegen van de bevolking nog 
altijd vanuit Den Haag werden bestuurd; 
ruwweg het huidige Noord Brabant, 
Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Dus een 
dubbele achterstelling! Verbaast het dan 
nog dat de rooms-katholieken zich graag 
onder patriottisch bestuur wilden schik
ken? ®) Uit deze schets blijkt wel dat de 
Republiek in de periode die aan de 
Omwenteling vooraf ging een uitermate 
smalle basis bezat. Grote delen van de be
volking waren anti-Haags. De twisten oe
fenden zo’n verlammende invloed uit dat 
het landsbestuur zich tot pappen en nat
houden beperkte. De Engelsen wisten dan 
ook niet goed wat ze aan hun bondgenoot 
hadden: als de Republiek nog een reputa
tie bezat dan was het voor passiviteit in tij
den van crisis.’)

Er moet geregeerd worden
Omdat in de periode voorafgaand aan de 
Omwenteling de twisten zo’n verlammen
de invloed hadden uitgeoefend, was het 
goed te begrijpen dat vanaf dat punt de 
beëindiging van partijschappen het grote 
streven werd. Toen de patriotten aan de 
macht Icwamen, en al snel verschillen tus
sen radicale en minder radicale aanhan
gers van de revolutie-idealen opdoken, 
bleef nochtans het woord ‘partij’ een ne
gatief geladen term. Het zou in 1813 niet 
anders zijn. Het ‘Haagse pamflet “Oranje 
Boven’” van 17 november 1813, spreekt 
duidelijke taal: “De zee is open. De koophan
del herleeft. Alle partijschap heeft opgehouden. ’ 
Het pamflet vervolgt: Al het geleedene is ver
geeten en vergeeven. Alle de aanzienlijken ko
men in de regeering". ]a, er was ook iets voor 
het in meerderheid Oranjegezinde volk: 
“een vrolijken dag op gemeene kosten”.
Alles was vergeten en vergeven! In de men
nistenhemel ging het vanaf 1813 weer als 
van ouds, zij het dat de gekunsteldheid 
waarover Betje Wolff zich in haar eerder 
genoemde brief negatief uitliet, nu plaats 
ging maken voor een natuurlijkheid die 
geïnspireerd was door de door haar zo ver
eerde Rousseau! Van der Palm werd onder 
de kerkelijke elite zelfs meer geëerd dan 
voorheen. En het duurde niet lang of de 
Oranjevorst ‘versierde zijn borst met het 
ridderlCTuis’.’”)
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Alle partijschap heeft opgehouden!, rie
pen de aanzienlijken in 1795 en 1813 be
zwerend: want er moest geregeerd wor
den! Zo werd bij alle goede bedoelingen in 
beide gevallen ruim baan gegeven aan een 
autoritaire staat die geen geduld kende 
met botsende overtuigingen.") En die al
dus vernietigde wat terecht de belangrijk
ste vrucht van de strijd tussen patriotten 
en Oranjegezinden is genoemd: dat het in 
de politiek nu eindelij k niet meer ging om 
belangen van handel, nijverheid , van de 
provincies onderling en het vorstenhuis, 
maar om botsing tussen partijen die elk 
beginselen vertegenwoordigden die met 
hartstocht werden verdedigd. Zoals N.C.F. 
van Sas schreef: “Misschien wel de belangrijk
ste verworvenheid van de patriottentijd, niet 
gezocht, maar onbedoeld, was het stelselmatig 
tegenover elkaar komen te staan van twee 
waardensystemen, twee ideologieën, elk met 
zijn eigen kleuring van het verleden en zijn ei
gen denkbeelden omtrent de toekomst.’’ ’^) Het 
zou tot de tweede helft van de 19e eeuw 
duren voordat het woord ‘partij ’ een posi
tieve klank kreeg: als het medium waar
mee diepgaande meningsverschillen die 
binnen de samenleving leven publieke er
kenning kunnen vinden en mede de rich
ting van de politiek gaan bepalen en dat 
alles zonder coalitievorming uit te slui
ten. Toen pas was Nederland de crisis van 
(ruwweg) 1785-1795 te boven gekomen.

Sander Griffioen
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De nieuwe kantons 
Loenen en Weesp naar 
het ‘Keizerlijk besluit 
omtrent de verdeeling 
der Hollandsche 
departementen in 
gemeenten, 1811'.
De drie kolommen 
bevatten aantallen 
inwoners van 
respectievelijk de oude 
gerechten/buurtschappen 
die samen de nieuwe 
gemeente vormen, de 
nieuwe zelfstandige 
gemeenten en de kantons.
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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 enciave in het gewest 
(de provincie) Utrecht (het 
Sticht) iigt Hetzelfde geldt 

voor het 'Huys te 
Croonenburgh' (het voor
malige kasteei van de he

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

Brandes de Lestrieux.

Een van de spannendste verhalen die we 
vroeger op school te horen Icregen 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 Icwamen deze 
gebieden bij Holland. Sindsdien bestond 
Loenen uit een Hollands deel (boenen 
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 BCronenburg 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 baklcers 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
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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) inlcwartie- 
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 j aren op zich la
ten wachten.
Een ander probleem was dat er nadat de 
Pruisen verdwenen waren vrij veel waar- 
devolle spullen “op drift” waren geraalct: 
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

Feest rond de vrijheids
boom in Utrecht ter gele
genheid van de alliantie 
met Frankrijk in 1795,

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 
binnentreldcen. 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 wegbiklcen 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.
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Ter inwijding van den vrijheidsboom te Loenen, 
door den brnger J. L. Wolterbeele, 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 zij n, 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 Wonen 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.



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 
boenen. 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 boenen 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 inlcwartiering waarmee de 
bevolking werd geconfronteerd. Iedereen 
kreeg in deze j aren 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- 
dildcen” 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- 
derwij s werd toen individueel gegeven ter
wijl de andere kinderen zelf stilletjes be
zig moesten blijven. De resultaten van de 
meer dan 100 Idnderen die de Loenense 
school bezochten lagen enigszins onder 
die van de omliggende dorpen').
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De hervormde kerk van 
boenen, tekening van 
Louis Philip Serrurier 

rond 1730. 
(Coll. Het Utrechts 

Archief)

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 boenen 7 tappers, 4 baklcers en 3 
baardscheerders waren, hoe ze heetten 
en kunnen we een indruk Icrijgen 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 FranlCTijk 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- 
merldng over de inlcwartiering 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. boenen moest er vij f 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 boenen, Stichts 
betaalde 3/5 van het benodigde bedrag en 
Hollands 2/5, dit werd omgeslagen over
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de ongehuwde mannen. Met de kanon
nier die Loenen Kronenburg werd geacht 
samen met Waverveen voor de kustwacht 
te ieveren werd evenzo gehandeid, de on
kosten daarvan werden omgesiagen over 
de gezinshoofden.^) Een vrij comfortabeie 
regeiing dus, het kostte wat maar je kon 
rustig thuis biijven. Van toen af werd dat 
anders, er kwam een dienstpiicht waar
voor de dorpsbesturen ieder j aar iijsten 
maakten van degenen die achttien jaar 
waren geworden en dus in beginsei inge
zet konden worden. Doordat de 
Napoieontische iegers in heei Europa ac
tief waren werd het ieven voor de jonge 
mannen die ingeioot werden een stuk ris
kanter.
Het financiëie probieem van het over
heidstekort ioste Napoieon op door te be- 
paien dat van de rente op de staatsschuid 
nog maar een derde deei zou worden uit- 
betaaid. Een nieuwe siag voor degenen 
die er voor hun pensioen van afhankeiijk 
waren. De koopkracht van rentenierende 
buitenpiaatsbewoners werd opnieuw 
aangetast. Schrijnender nog was het te- 
rugiopen van de middeien voor armen
zorg doordat ook de diaconie haar vermo
gen in staatsieningen had beiegd.
Een maatregei op een geheei 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 vertvisse- 
len (de nodige verse paarden waren in de

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

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.

Wïm van Schaik

BRONNEN:
Archief van het Gerecht Loenen Kronenburg, RHCW. 
Archief van het Gerecht Loenen Nieuwersiuis, RHCW. 
Archief van het Kerspel Loenen, RHCW,
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, 
Vechikroniek nr 24.
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Nieuwersluis in de Franse Tijd
EEN VESTING iN WERKING

De vesting Nieuwersluis 
anno 1795.

Wat vooraf ging.
In een artikel in nummer 38 van dit blad 
kwam de belangrijke rol aan de orde die 
de vesting Nieuwersluis in het jaar 1673 
speelde bij het tot staan brengen van de 
Franse opmars richting Amsterdam. 
Lodewijk XIV keerde terug naar Parijs en 
het werd weer rustig in de Vechtstreek, de 
vesting werd grotendeels ontmanteld. In 
1740 was het weer gedaan met de rust: ons 
land raakte zoals veel Europese staten be- 
trolcken bij de Oostenrijkse successieoor
log. Dat betekende opnieuw dreiging van
uit het zuiden en er werd besloten een 
aantal vestingen, waaronder Nieuwer
sluis, te versterken. Er werd een dubbele 
omwalling opgeworpen waarvoor de no
dige grond uit de omliggende grachten 
werd gehaald, deels ten koste van de bui
tenplaatsen Schans Sight, Jongerhoek en 
mogelijk ook Beereveld. Een en ander

b:

Icreeg in het jaar 1746 zijn beslag, in de ja- 
ren tot 1795 verrees binnen de vesting een 
aantal militaire gebouwen, er kwam een 
kleine permanente bezetting van een ser
geant, een corporaal en 12 manschappen. 
Deze vorm zou Nieuwersluis houden tot 
de aanleg van het huidige fort in de j aren 
na 1850.
In de periode waar dit artikel over gaat, 
1780 -1813, zag het dorp er blijkens het 
vestingplan aldus uit: Een aantal gebou
wen van militair belang zijn met letters 
aangegeven:
a: de stenen poort waarmee de Nieuwe 

Wetering kon worden afgesloten 
twee stenen “beeren”, aan weerzijden 
van de Vecht gemetselde dammen 
vanwege het verschil in waterhoogte 
tussen de fortgracht en de Vecht, die 
in het Zandpad is nog aanwezig 
de vechtbrug, een verre nazaat ervan 
is nog aanwezig 
de schutsluis, nog aanwezig 
het majoorshuis, ongeveer op de 
plaats van het huidige toegangshek 
van de gevangenis
de wacht, op een strategische plek te
genover de Vechtbrug 
de kazerne, toen een 40 meter lang 
gebouw van twee verdiepingen met 
zolder
de hoofdwacht, aan de kant van de 
huidige straatweg, ongeveer op de 
plaats waar nu Rijksstraatweg nr. 9 
staat
bergloodsen aan het Zandpad 
affuitloods, nog aanwezig als bedrijfs
pand van Doornenbal - De Rooij 
arsenaal, het uitl673 daterende ge
bouw werd in 1793 door het huidige 
gebouw vervangen

m: gemetselde pulver(kruit)kelder, nog 
aanwezig aan de Stationsweg 

n: gemenelandshuis, het huidige 
Rijksstraatweg 66

f:

S

h:



Verder zijn als “civiele” bebouwing een 
aantal woningen/werkplaatsen/winkels 
aan weerzijden van de sluis te zien, even
als de (nu nog bestaande) herberg en aan 
de rechterzijde van de Nieuwe Wetering 
de toenmalige jagersstal ten behoeve van 
(trek)schuitenjagers. De storm uit het zui
den bereikte Nieuwersluis deze keer niet 
maar dat zou niet zo blijven.

Voorspel: 1780 -1787 
Patriotse woelingen
Zoals beschreven in het artikel van Wilma 
de Kruijter ging er in deze jaren veel fout 
in de Republiek der Verenigde Provinciën 
met de nodige consequenties. In de stad 
Utrecht werd de macht in 1787 snel en 
grondig overgenomen door een groep 
zeer uitgesproken patriotten. Toen de pa
triotten ook nog in een gewapend treffen 
dat zich op 9 mei 1787 bij Vreeswijk af
speelde een militaire overwinning behaal
de op een stadhouderlijk legertje kende 
hun enthousiasme geen grenzen. Dat kon 
echter niet duren. Deze en andere ontwik
kelingen leidden op 13 september tot mi
litair ingrijpen door de koning van 
Pruisen. De amateursoldaten van het pa
triotse leger waren geen partij voor het 
Duitse beroepsleger en al op 15 september

Luchtfoto van 
Nieuwersluis.

werd Utrecht bezet. Op 19 september werd 
Nieuwersluis belegerd. Dat gaf zich niet 
zomaar gewonnen. Behalve de bezetting 
van het fort hadden de patriotten ook een 
geschutsbatterij ingericht bij de Mijnden- 
se sluis. Vanuit een groot omgracht ge
bouw werd daadwerkelijk slag geleverd 
met uit Loosdrecht optrelckende Pruisische 
troepen. Het was tevergeefs. Toen op 21 
september slot Loenersloot in Duitse han
den viel waardoor de aanvoerlijn vanuit 
Amsterdam werd afgesneden moest men 
door desertie en gebrek aan voorraden ca
pituleren. De bezetting van het fort loog er 
niet om; 40 officieren, 630 manschappen 
en 36 Franse kanonniers werden krijgsge
vangen gemaalct. Verder werden 27 bron
zen en 36 ijzeren kanonnen, 4 vaandels, 
24 trommen en 630 geweren buitge
maakt’). Er kwam een Pruisische bezet
ting en de militaire uitrusting werd onder 
handen genomen. Er Icwam een extra 
wachthuis in de overtuin van de herberg 
en de geschutstellingen die de weg aan 
beide zijden van het dorp moesten af 
schermen werden verbeterd. Het daarvoor 
nodige personeel werd bij de buitenplaat
sen in Nieuwersluis en Loenen gevorderd. 
Gedwongen leveranties en inkwartiering 
bepaalden de sfeer.
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Generaal Daendeis 
neemt op zondagochtend 

18 januari 1795 te 
Maarssen afscheid van 

luitenant-kolonel C.R. Th. 
Krayenhoff (1758-1840), 

die in Amsterdam de 
revolutie moet bewerk

stelligen (1795). 
Schilderij van Egbert 

van Drielst en 
Adriaan de Lelie, 1795.

Er werd dan ook opgelucht adem gehaald 
toen de bezetting half november weer ver
trok.

1795: Inval van de Fransen
Na het vertrek van de Pruisen leek het 
normale leven zijn loop hernomen te heb
ben maar aan de zuidgrens bleef het gis
ten. In 1792 en 1793 verldaarde Frankrijk 
achtereenvolgens aan Oostenrijk, Pruisen 
en Engeland de oorlog. Nieuwersluis 
werd weer in staat van verdediging ge
bracht, de vervanging van het arsenaal in 
1793 was hier onderdeel van. In de stren
ge winter van 1795 troldcen de Fransen te
zamen met de 1787 gevluchte patriotten 
de bevroren rivieren over en bezetten in 
hoog tempo ons land. De opmars naar 
Amsterdam werd geleid door de roem
ruchte houwdegen Herman Willem 
Daendeis ^). Op 17 januari 1795 vestigde 
hij zijn hoofdkwartier in Maarssen. 
Vandaar stuurde hij zijn vertegenwoordi
ger Cornelis Kraijenhoff op eenen boeren

chais met één paard bespannen, van eenen 
tamboer (volgens de militaire etiquette 
zou dat eigenlijk een trompetter moeten 
zijn maar die was niet beschikbaar) verge
zeld, des morgens om elf uren van Maarssen, 
vertoonde zich ten twaalf uren voor het fort 
Nieuwersluis, en na zich door trommelslag te 
hebben doen aanmelden, werd hij aldaar ge
blinddoekt bij de commandant binnengelaten, 
aan wien hij eene depeche van den generaal 
Daendeis overhandigde, houdende de somma
tie om zich, zijne bezetting en het fort, binnen 
een uur tijds over te geven; daarop onverwijld 
te doen antwoorden en om wijders aan den 
heer Kraijenhoff een trompetter mee te geven, 
ten einde zijne zending naar Amsterdam onge
hinderd te kunnen uitvoeren.
De stemming in Nieuwersluis was niet 
meer zo krijgshaftig als acht jaar tevoren 
want de commandant verliet onmiddel
lijk met zijn manschappen het fort en 
Kraijenhoff was om vier uur ‘s middags in 
Amsterdam.
De verlaten vesting was niet groot genoeg
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om alle Franse bezetters te huisvesten, in
kwartiering, een euvel dat nog j aren zou 
duren, was dus weer nodig.

De Bataafse republiek 1795 - 1806
Onder Franse regie werd de leus “Vrijheid, 
Gelijldieid, Broederschap” ook hier de lei
dende gedachte van het bestuur. Met 
name het onderdeel “Gelijldieid” leidde 
tot grote veranderingen op velerlei ge
bied. Na veel vergaderingen en twee 
staatsgrepen in 1798 kwam er iets tot 
stand dat op een moderne staat leek: de 
Bataafse Republiek. Het gemenelands- 
huis in Nieuwersluis werd een brand
punt van de nieuwe democratie. In 1795 
werd er door afgevaardigden uit de om
liggende plaatsen overlegd hoe er gehan
deld moest worden bij het “removeren” 
(verwijderen) van de ambachtsheren, 
schouten en andere autoriteiten. Het pro
bleem was dat daar al vast mee begonnen 
was zonder zich af te vragen of de juiste 
revolutionaire weg bewandeld werd. 
Waarschijnlijk na stevig overleg werd be
sloten een commissie in te stellen om een 
en ander te organiseren maar wel even te 
wachten op de koerier uit Parijs voor de 
laatste instructies.
In 1798 werd er in het gemenelandshuis 
behoeve van de nieuwe staatsregeling en 
de vertegenwoordiging van het platteland 
in het provinciebestuur een aantal regio
nale Idezersvergaderingen gehouden die 
nogaleens tumultueus verliepen.

Luitenant-kolonel 
Krayenhoff bij het fort 
Nieuwersluis.
Prent van A.C. Verhees. 
Uit het tijdschrift Eigen 
Haard, 1888, pag. 9.

Ook in het omringende landschap van 
het dorp veranderde er het een en ander. 
In 1796 werd de zogeheten “Linie van Ter 
Aa” aangelegd; een verdedigingswal 
langs de Nieuwe Wetering van Nieuwer
sluis naar het dorp Ter Aa. Met het oog op 
een eventuele Engelse overval bleef er een 
garnizoen in Nieuwersluis gehandhaafd. 
Ondanks alle landelijk politiek tumult 
lijkt het erop dat men in de dorpen het 
normale dagelijks leven weer probeerde 
op te nemen. Een opvallend incident in 
Nieuwersluis was wel de diefstal van een 
mortiergranaat. Dat bracht uiteraard 
nogal wat commotie teweeg. Ondanks 
het feit dat er een beloning van vijftig gul
den uitgeloofd werd voor het aanbrengen 
van de dader en de fortgracht grondig 
doorgezocht werd bleef de mortier spoor
loos.

Het Koninkrijk Holland 1806 -1810
De instelling van het koninkrijk bracht 
nogal wat veranderingen teweeg. Loenen- 
Nieuwersluis viel in het vervolg niet meer 
onder Utrecht maar onder het departe
ment Amstelland, Holland dus. 
Waarschijnlijk zal de gewone Nieuwer- 
sluizer zich daar niet al te veel om bekom
merd hebben, dat was meer iets voor 
schout en schepenen. Belangrijker was 
voor hen dat handel en nijverheid strilcter 
werden gereguleerd. Zo moesten slagers, 
balckers, meelverkopers, tappers en her
bergiers beëdigd worden voordat ze hun
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bedrijf konden uitoefenen. Ook kwamen 
er landelijke belastingen zoals de patent
belasting en een impost (accijns) op onder 
andere zout, gemaal (meel) en geslacht 
(vlees). Met de patentbelasting Icreegbijna 
iedereen te maken die een of andere vorm 
van bedrijvigheid wilde uitoefenen. 
Dankzij de boekhouding die daarvoor 
aangehouden moest worden weten we nu 
dat er in Nieuwersluis 1 vechtjager/schil- 
der, 6 vrachtjagers, 3 stalknechten, een 
hoefsmid met knecht, een winkelierster 
in zout en zeep, een 'winkelier/tapper, een 
timmerman, een broodbakker, een wa
genmaker, een schoenmaker, een 
tapper/logementhouder/koopman, een 
tabaksverkoper en een logementhouder/ 
stalhouder werkzaam waren. Naast het 
militaire bedrijf was het transport een be
langrijke bedrijfstak.
Deze jaren worden nogal eens als econo
misch barre tijden gezien, hoe zat dat in 
Nieuwersluis? Daar was in de eerste 
plaats natuurlijk het leger. In 1808 werd 
de sterkte teruggebracht van een bataljon 
naar een compagnie, hetgeen betekent 
dat er nog 100 a 150 man gelegerd bleven. 
Hoewel het leger in principe voor zichzelf 
zorgde zal uit de aanwezigheid van het 
garnizoen toch wel enige afzet voor het 
plaatselijke bedrijfsleven voortgevloeid 
zijn. Over het transport is weinig bekend. 
Uit de beschikbare schaarse gegevens 
blijkt dat het passagiersvervoer van 
Utrecht naar Amsterdam in deze jaren 
eerder toe- dan afgenomen is. Kortom: het 
lijkt erop dat de economische terugslag 
in Nieuwersluis nogal meeviel.

Inlijving bij Frankrijk 1811-1813
Utrecht en Amstelland werden samenge
voegd tot het departement van de 
Zuiderzee (er is dus heden ten dage niets 
nieuws onder de zon). De situatie werd 
grimmiger. Nederland Icreeg zijn deel van 
de Napoleontische oorlogvoering te dra
gen. De kazerne in Nieuwersluis kon on
geveer 150 man huisvesten en dat was 
lang niet genoeg om de grotere leger
macht te bergen. Er moesten in Loenen- 
Nieuwersluis ongeveer 500 man met een 
bijbehorend aantal paarden onderge
bracht worden. Een geïntensiveerde in-

Icwartiering en vordering van stalruimte 
was het gevolg. Voorts werd de bevolking 
geconfronteerd met invoering van de 
dienstplicht. Bij de eerste drie man die 
boenen diende te leveren waren overigens 
geen Nieuwersluizers.

Ondanks deze barre tijden werd het dorp 
op 9 oktober 1811 volgens gedetailleerde 
Franse instructies feestelijk versierd ter 
ere van de doortocht van keizer Napoleon 

Vlaggen, een versierde commandants- 
woning, ‘s avonds verlichting en feest. 
Ook de schout van Mijnden liet zich niet 
onbetuigd: hij had op de vechtbrug een 
erepoort laten oprichten.
Daarna was het weer: inkwartiering met 
schraalhans als keukenmeester.
Er zullen er dan ook niet veel zijn die er in 
november 1813 een traan gelaten hebben 
toen ze de Franse troepen zagen door- en 
wegtrekken naar het zuiden.

Wïm van Schaik

BRONNEN:
Archief Gerecht Breukelen- NIjenrode, RHCW 
Archief Gerecht Loenen-Nieuwersiuis, RHCW 
Archief Gerecht Abcoude Baambrugge, RHCW 
Wiifried Uitterhoeve: Corneiis Kraijenhoff 1758 -1840, 
een ioopbaan onder vijf regeetvormen, Nijmegen 2009 
Vestingplan H-722, Nationaai Archief 
Jan de Vries; Barges and Capitalism. Passenger trans
portation in the Dutch economy 1632 -1839

NOTEN:
1. Interessante bijkomstigheid is dat het verzet in 

Nieuwersluis werd geleid door de Utrechtse hugenoot 
Jan Anthony d’Averhouit (1756 - 1792) die iater naar 
Frankrijk uitweek alwaar hij onder andere voorzitter 
werd van de Wetgevende Vergadering. Hij zou de revo- 
iutietijd overigens niet overleven. Zie voor een beschrij
ving van het leven van deze boeiende persoon het arti- 
kei van R.E, de Bruin “ De cirkel Gesloten” in Jaarboek 
Oud Utrecht, 2006, biz. 122 -148.

2. Herman Willem Daendels (1762 - 1818) is een van de 
meest kleurrijke figuren uit de Nederlandse geschiede
nis. Na de Bataafse overwinning in 1795 was hij in 1798 
twee maal de centrale persoon bij evenzovele staatsgre
pen, na een aantal jaren als boer in Overijssel was hij van 
1807 -1810 gouverneur Generaal van Indië en van 1815 
tot zijn dood in 1818 gouverneur van de Goudkust.

3. Cornells Kraijenhoff (1758-1840) was ook zo'n kleurrijk 
figuur uit deze tijd, hij vervulde hoge regeringsfuncties 
onder vijf opeenvolgende regimes.

4. Zie voor een uitvoerige beschrijving van dit bezoek Kees 
de Kruijter en Willem Mooij: Napoleon in Loenen, 
Vechtkroniek nr. 24, mei 2006.
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Andries Jan Strick van Linschoten
HEER VAN LOENERSLOOT EN PATRIOT VAN NATIONALE BETEKENIS

Kasteel Loenersloot was van 1767 tot 1772 
eigendom van Hendrik Willem van 
Hoorn, die ten behoeve van een verbou
wing was begonnen met sloopwerkzaam
heden. Hij kon de renovatie niet afron- 
den, waarschijnlijk omdat hij in financië
le problemen Icwam. In 1772 legde het 
Hof van Utrecht beslag op zijn bezit. 
Vervolgens werd het kasteel verkocht aan 
mr. Andries Jan Strick van Linschoten (ge

boren 5 juni 1736 te Utrecht, overleden 6 
juli 1806 te Loenersloot), die vanaf 1773 
voortging met de verbouwingswerkzaam
heden, zoals blijkt uit een metselaarsbe
stek van aannemer-metselaar Albert 
Maag. Bij de verbouwing bleef het middel
eeuwse uiterlijk van het huis behouden. 
Strick van Linschoten was van 1772 tot 
zijn overlijden in 1806 ambachtsheer van 
Loenersloot, Oukoop en Ter Aa.

Een benoemingsbesluit 
van Andries Jan Strick 
van Linschoten.



Kasteel Loenersloot 
begin 19de eeuw. 

(Call. \N. Mooij)

Als zodanig bezat hij verschillende heerlij
ke rechten, zoals bijvoorbeeld het recht 
om diverse functionarissen in zijn ambts
gebied aan te stellen. Zo ook de schout die 
op zijn beurt kandidaten voor de benoe
ming van schepenen voordroeg. In die tijd 
bestond de bestuurlijke en gerechtelijke 
organisatie van de dorpsgemeenschap uit 
de schout als voorzitter en vijf beëdigde 
schepenen, van wie jaarlijks afwisselend 
twee of drie leden door nieuwe werden 
vervangen. Door de geringe omvang van 
de bevolking is het te begrij pen dat vaak j a- 
ren achtereen dezelfde personen tot de 
schepenfunctie werden geroepen.

Andries Jan studeerde rechten in Utrecht, 
waar hij op 5 mei 1757 promoveerde op 
een dissertatie getiteld De remediis pacis in 
republica conservandae (Over maatregelen 
om de vrede in de republiek te behouden). 
Hij werd kanunnik ten Dom en substi- 
tuut-griffier bij het Hof van Utrecht. In de 
jaren tachtig koos hij partij voor de patri
otten en in 1786 werd hij door de burgerij 
van de stad Utrecht gekozen tot raadslid. 
Na de inval van het Pruisische leger in 
1787 werd Stride van Linschoten als raads
lid afgezet. In de tijd van de Bataafse 
Republiek ontstonden voor hem als patri
ot nieuwe kansen: in februari 1796 werd 
de heer van Loenersloot door het kiesdis
trict Utrecht gekozen tot lid van de 
Nationale Vergadering en op 14 maart

daaraanvolgende tot een van de 21 leden 
van de commissie tot het ontwerpen van 
een Constitutie (staatsregeling of grond
wet). Op 31 januari 1797 hield hij een be
langrijke rede over de wetgevende en uit
voerende macht. Naar zijn mening was er 
voldoende controle op de uitvoerende 
macht, maar hij vreesde voor de wetge
vende macht; door de vele betrekkingen 
van de leden van de wetgevende macht 
met hun kiezers achtte hij de kans groot, 
dat bij velen van hen gebrek aan verant
woordelijkheidsgevoel zou ontstaan. Zij 
zouden de belangen van hun kiezers bo
ven die van het landsbelang kunnen stel
len. Daarom was Stride van Linschoten 
voorstander van het instellen van twee 
Kamers. Bij de verldezingen van 2 augus
tus 1797 stelde hij zich niet meer kandi
daat, omdat hij van mening was dat de 
staat zich ontwikleelde in een te radicale 
richting. Bij de staatsgreep van 12 juni 
1798 is hij gevangen genomen, maar spoe
dig weer in vrijheid gesteld. Het verlies 
van zijn rechten als ambachtsheer in de 
periode van de Bataafse Republiek accep
teerde hij als een rechtvaardige zaak.

Andries Jan Strick van Linschoten trouw
de te Utrecht met Catharina Geertruid 
Coenen, geb. Haarlem op 19 december 
1730, overleden ‘s-Gravenhage 18 april 
1797. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren: een dochter en twee zonen. 
Zoon jhr. mr. Jan Hendrik Strick van 
Linschoten (1769-1828) volgde zijn vader 
in 1806 op als heer van Loenersloot.

Kees de Kruijter
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De Franse Tijd in Nigtevecht
EEN DUISTER VERHAAL

In 1813 vertroldcen de Franse troepen uit 
het land. Het jaar markeert daarmee niet 
alleen het begin van een nieuwe situatie, 
maar ook het einde van een periode van 
zo’n twintig jaar waarin de grondslag 
werd gelegd voor de democratie van 
Nederland. Het is de periode die wij aan
duiden als de Franse Tijd. Burgers moch
ten meebeslissen over allerlei zaken, er 
werden voor het eerst verkiezingen ge
houden. In dit jaar, twee eeuwen na 1813, 
zullen nogal wat publicaties verschijnen, 
waarin zal worden beschreven wat er in 
de periode tussen de komst van de 
Fransen in 1795 en hun vertrek in 1813 
veranderd is in de dorpen en steden. Wie 
hadden het voor de ‘revolutie’ van 1795 
voor het zeggen, wie zaten er tussen 1795 
en 1813 ‘op het kussen’ en wat gebeurde 
er na het vertrek van de Fransen.

Bovendien zal daarbij dan vaak worden 
beschreven wat de Fransen na hun ver
trek achterlieten. Met andere woorden: 
welke veranderingen die in de Franse Tijd 
tot stand waren gekomen, ook na 1813 
bleven bestaan.
In deze bijdrage zal worden geprobeerd 
de periode van de Franse Tijd voor 
Nigtevecht te beschrijven. Nu wordt de ge
schiedschrijving van Nigtevecht in ernsti
ge mate gehinderd door het ontbreken 
van archiefstukken. In sterke mate geldt 
dat voor de periode van het laatste Icwart 
van de achttiende en het eerste kwart van 
de negentiende eeuw. Deze periode, die 
voor veel plaatsen in Nederland prachtig 
kan worden beschreven, blijft voor 
Nigtevecht dan ook grotendeels een witte 
bladzijde. Dat het woord ‘grotendeels’ ge
bruikt kan worden, danken we aan Taco

De kerk in de Dorpsstraat 
nog in witgepieisterde 
staat. (Coii. \N. Mooij)

27



Hajo van den Honert, predikant van de 
Hervormde gemeente te Nigtevecht. Hij 
was daar in 1764 tot predikant bevestigd. 
Nigtevecht was zijn eerste gemeente en 
het zou ook de enige gemeente van Van 
den Honert blijven. Hij overleed in juli 
1810. In de rekeningen van ontvangsten 
en uitgaven van de kerlcvoogdij van Nigte
vecht maakte Van den Honert aanteke
ningen. Met een paar summiere aanteke
ningen die Van den Honerts opvolger, Jan 
van Velsen, in 1811 maakte, zijn het de 
enige gegevens die wat informatie opleve
ren over de periode tussen 1795 en 1813.

Beginnende democratie
Na de komst van de Fransen in 1795 wer
den in alle plaatsen door revolutionaire 
comités de zittende bestuurders vervan
gen door nieuwe, die de beginselen van 
de patriotten aanhingen. Het is niet be
kend wanneer en op welke wijze dit in 
Nigtevecht is gebeurd, maar uit de aante
keningen van Van den Honert kan wel 
worden opgemaakt dat er ‘iets’ gebeurd 
was in het dorpsbestuur. Op 23 septem
ber 1795 werd de jaarrekening van de 
kerkvoogden opgemaakt ten overstaan 
van notaris Nicolaas Wilhelmus Budding, 
de gemachtigde van de ambachtsheer 
Willem Huijdecoper. Dat gebeurde in het 
‘gerechtshuize’ van Nigtevecht en direct 
daarna ging men over, zoals blijkbaar ge
bruikelijk was, op de verkiezing van kerk
meesters. Kerkmeester Jan de Vries, die 
nog een jaar te gaan had, weigerde echter 
nog langer kerkmeester te blijven en wil
de een ander in zijn plaats laten benoe
men. Op dat moment brachten schout en 
municipaliteit (=gemeentebestuur) ter ta
fel dat zij het wenselijk zouden vinden 
dat ‘van nu voortaan’ niet de kerkmees
ters zelf, maar de ambachtsheer en de pre
dikant en kerkenraad de kerkmeesters 
zouden benoemen. Bovendien wilden zij 
dat de rekening van de kerk voortaan ten 
overstaan van de municipaliteit gedaan 
zou worden, omdat het nadelig saldo al
tijd werd omgeslagen over de dorpelin
gen. Er ontstond enige discussie, waarna 
de gemachtigde van de ambachtsheer, de 
predikant en kerkenraad en de kerkmees
ters de ‘recht-kaamer’ verlieten en tot

kerkmeesters aanstelden Andries Quin- 
kelenberg en Hendrik Otten.
Het gebeuren roept meer vragen op dan 
het antwoorden geeft. Het lijkt er op dat 
in Nigtevecht de relatie tussen de kerk
meesters en de municipaliteit verstoord 
was. Andries Quinkelenberg moest echter 
de functie van kerloneester al snel neer
leggen. Hij werd daartoe genoodzaakt 
door ‘zijn patroon in wiens dienst hij zig 
bevont’. Was die ‘patroon’ wellicht lid van 
de municipaliteit en lag daar een pro
bleem tussen kerkmeester en municipali
teit? We weten het niet. Toen de overblij
vende kerkmeester Otten zich een jaar la
ter aandiende bij schout en municipali
teit om de jaarrekening van de kerlcvoog- 
dij te overleggen, wilden zij daar niets van 
weten. De interesse voor kerkelijke zaken 
was blijkbaar verdwenen.
Wat wel veranderde was de benoeming 
van de kerkmeesters. De ambachtsheer 
benoemde voortaan kerloneesters uit een 
voordracht van drie lidmaten. Deze voor
dracht werd gedaan door de lidmaten van 
de kerk. Voor het eerst kwamen zij daar
voor bijeen op Hemelvaartsdag 1800. Het 
is de eerste vermelding van beginnende 
democratie in het dorp.

Burgerlijke stand
Vervolgens maken we een sprong naar 
1812. Van den Honert is inmiddels overle
den en de nieuwe predikant Jan van 
Velsen wordt in februari 1812 geconfron
teerd met een bevel van de prefect om het 
doopboek van Nigtevecht, dat liep vanaf 
1731, in te leveren bij de maire van het 
dorp. Deze maire. Jan Schottelink, woon
de overigens in Nederhorst den Berg. Van 
Velsen doet dit, zoals hij in de handelin
gen van de kerkenraad opschrijft; ‘in na
volging van andere predikanten’, dus dui
delijk niet met enthousiasme. Dat blijlct 
ook uit de omschrijving dat hij het boek 
‘vrijwillig’ heeft ‘moeten’ afstaan. In mei 
1813 moet ook het trouwboek van 1731- 
1813 worden ingeleverd bij maire 
Schottelink.
Het inleveren van de doop- en trouwboe
ken was overigens een gevolg van het in
voeren van de burgerlijke stand in 1811. 
Ook in Nigtevecht werden vanaf dat jaar
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de geboorten, huwelijken en overlijdens 
ingeschreven door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Het eerste kind dat die 
eer te beurt viel was Gerrit Scheepmaker, 
de op 5 juni 1811 geboren zoon van de 
schoolmeester Willem Scheepmaker en 
zijn echtgenote Nieske Klaassen. Als ge
tuigen traden de kastelein Jan Koren op 
en de predikant Jan van Velsen, die toen 
nog niet wist dat hij een half jaar later 
door het inleveren van het doop- en 
trouwboek zou meewerken aan het ver
volmaken van de registratie waarin hij zo- 
juist zijn handtekening had gezet. Als 
ambtenaar van de burgerlijke stand trad 
op Klaas de Vries, provisioneel (= voorlo
pig) maire van Nigtevecht, de voorganger 
van Jan Schottelink dus.

Van alle andere zaken, die in de Franse 
Tijd tot stand Icwamen, ofwaarvan de eer
ste initiatieven werden genomen, vermel
den de archieven van Nigtevecht niets.

Herdenking 1913
Alleen in 1913, een eeuw na het vertrek 
van de Fransen, Icwam de Franse Tijd nog 
even ter sprake in de gemeenteraad. 
Tijdens de vergadering van 8 mei 1913 
vroeg burgemeester Schiethart het oor
deel van de vergadering om ter gelegen
heid van de viering van het ‘honderdjarig 
bestaan van Neerlandsch onafhankelijk
heid’ aan alle schoolldnderen uit de ge 
meente een gedenkpenning en een ge
denkplaat uit te reiken. Een exemplaar 
daarvan werd door hem aan de raadsle 
den getoond. De vergadering ging ak
koord. Er wordt nergens melding gedaan 
van de wijze van uitreildng aan de school
kinderen, van een herdenkingsbijeen
komst of van een optocht, zoals die in veel 
gemeenten plaatsvonden in november 
1913. Zo blijft niet alleen de Franse Tijd 
maar ook het eeuwfeest voor Nigtevecht 
in duister gehuld.

Arjan van ‘tRiet

BRONNEN:
Archief gemeente Nigtevecht, inv.nr. 5.
Archief Hervormde gemeente te Nigtevecht, inv.nr. 302; 
idem inv.nr. 326, foi. 81 en 82.

1813-1913
In 1913 is de bevrijding van de 
Franse overheersing en de herwon
nen onafhankelijkheid herdacht. Het 
jaarverslag van bestuur van het zus- 
terwerk in Loenen maakte zelfs mel
ding van een gift van 40 gulden “als 
dankoffer bij de herdenking onzer 
nationale onafhankelijkheid na de 
bezetting (100 jaar geleden) door de 
Fransen”.

de departementen van 
Holland vormen. 
Departement van de 
Zuiderzee'. Dit boek 
bevindt zich in het archief 
van de gemeente 
Abcoude. Het bevat de 
nieuwe indeling van de 
‘Hollandse'departemen
ten in gemeenten per 
1 januari 1812, volgens 
het besluit van keizer 
Napoleon in 1811.
De gegevens uit dit 
archiefstuk over Loenen, 
Loenersioot, Nigtevecht 
en Vreeland zijn afgedrukt 
op pagina 13.
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Vreeland in de Franse Tijd

Voor de Franse tijd was Vreeland een 
vrije en hoge ambachtsheerlijkheid. De 
overheidsmacht werd uitgeoefend door 
een privaat persoon: de heer van 
Vreeland. Sinds 1674 benoemde de heer 
van Vreeland de drost, schout en gader- 
meester. In theorie ging het hier om drie 
verschillende functies, die in de praktijk 
veelal werden vervuld door één persoon. 
Deze functionaris was voorzitter van 
het schepencollege. Jaarlijks koos de 
heer van Vreeland drie schepenen uit 
een voordracht van het schepencollege 
zelf. De schepenen hadden twee j aar zit
ting. De drost had sinds 1674 tot taak de 
uitoefening van de hoge jurisdictie en 
de schout, zoals sinds 1631 het geval 
was, de uitoefening van de rechtspraak 
in de ambachtsheerlijkheid Vreeland. 
Veelal waren drost en schout dezelfde 
persoon. De ambachtsheerlijkheid

Vreeland was van 1740 tot 1927 bezit 
van de familie Hooft. In 1750 trad Daniël 
Hooft Gerritszoon (1741-1803) aan als 
laatste Heer van Vreeland in volle rech
ten. In de Franse Tijd werden immers 
alle heerlijke rechten afgeschaft, al
thans voorlopig. Zijn opvolgers bleven 
de titel Heer van Vreeland dragen en nog 
lange tijd min of meer de vanouds be
staande rechten uitoefenen.

De samenstelling van de bevolking van 
Vreeland in het begin van de Franse Tijd 
weten we uit het archiefvan het gerecht. 
Daarin bevindt zich een lijst van gezins
hoofden, met opgave van de gezinssa
menstelling en het aantal knechten en 
meiden. De lijst is gedateerd op 19 au
gustus 1795.') Uit de lijst blijkt dat 
Vreeland op dat moment in totaal 527 
inwoners had: 122 mannen, 125 vrou-

De nachtelijke begrafenis 
van Hendrik Hooft Dz. te 

Vreeland, 4 september 
1794, Anna Catharina 

Brouwer (Coil. Beelaerts 
van Blokland)
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wen, 247 kinderen, 16 knechten en 17 
meiden. In het boekje ‘De Utrechtse ge
meenten in 1815’, gebaseerd op een se
rie ingevulde vragenlijsten die op ver
zoek van het Departement van Oorlog 
door de burgemeesters waren ingezon
den kunnen we opmaken dat het aantal 
inwoners in dat jaar, dus net na de 
Franse overheersing, was gegroeid tot 
612 inwoners.^) Vreeland behoorde in de 
provincie Utrecht hiermee tot de dor
pen met een betrekkelijk gering aantal 
inwoners.

De Bataafse Republiek
De komst van de Fransen in 1795 luidde 
een periode in van voortdurende staat
kundige hervormingen. De regionale en 
lokale bestuursorganen van de 
Republiek werden vervangen door pro
vincie- en gemeentebesturen. De am
bachtsheren verloren de bevoegdheid 
om schouten, gadermeesters en allerlei 
andere functionarissen aan te stellen. 
Na de Bataafse revolutie verloren in 1811 
de gerechten hun rechtsprekende taak. 
Zij werden omgezet in municipale ra
den met alleen nog een bestuurlijke 
taak, later gemeenteraden genoemd. 
Grote effecten op het dorpsniveau heeft 
de Bataafse Revolutie niet gehad. De so
ciale structuur bleef vaak ongewij zigd 
en binnen de sociale hiërarchie vonden 
geen noemenswaardige verschuivingen 
plaats.

Direct na de komst van de Fransen werd 
de bevolking van Vreeland opgeroepen 
een nieuw bestuur te Idezen. Deze ver
kiezing vond plaats op 25 januari 1795 
en geschiedde conform de regels van 
plaatselijke reglementen. Vreeland 
vormde, met onder meer ook Maarssen, 
hierin overigens een minderheid. 
Meestal golden gewestelijke voorschrif
ten. De heer van Vreeland trachtte het 
heft in eigen hand te houden. Hij ont
sloeg de zittende schout en schepenen 
van hun eed en riep de bevolking in ver
gadering bijeen. Tijdens die bijeen
komst werden de oude functionarissen 
opnieuw gekozen, maar nu door de bur
gers van Vreeland.^)

Uit een schrijven van de gecommitteer
de uit het Nederkwartier (noordweste
lijk deel van de huidige provincie 
Utrecht), J.H. Mulder, aan de municipa- 
liteit van Vreeland, gedateerd 29 okto
ber 1795, blijkt dat er enige verdeeld
heid heerste onder de burgers van 
Vreeland, mogelijk tussen voor- en te
genstanders van het nieuwe bewind. 
Besloten werd om een commissie te be
noemen, bestaande uit de burgers Hugo 
Verveer en Jan de Groot, om deze ver
deeldheid zo goed mogelijk op te lossen. 
Aan het bestuur van de municipaliteit 
Vreeland werd eveneens verzocht om 
een commissie in te stellen die met de 
eerstgenoemde commissie zou gaan sa
menwerken. Op 9 november 1795 deel
den de ‘representanten des Lands van 
Utrecht’, B. Jurrns en J. van Haeften, de 
municipaliteit vervolgens mee dat zij in
stemden met de vorming van de 
Vreelandse commissie. Naast het hand
haven van orde en rust moest deze com
missie eventuele samenspanningen van 
de tegenpartij in de kiem smoren."*) In de 
archieven is verder niets terug te vinden 
over grote onrust of ernstige ongere
geldheden en ook uit maatregelen die 
later zonder al te veel strubbelingen 
werden doorgevoerd kunnen we veron
derstellen dat het in Vreeland betrekke
lijk rustig bleef.

Ten tijde van de Bataafse republiek 
moesten veel dorpen verplicht goederen 
leveren aan het Franse leger. Zo gebeur
de dat in Vreeland in 1795 en 1796. In 
het gemeentearchief van Vreeland uit 
die periode lezen we onder meer het vof 
gende:

‘In naam van de Franse Republiek’
Wij commissarissen van oorlog, belast met 
alle de requisitien voor de Noordelijke armee 
requireeren de burgemeester, rade en alle an
dere magistraten van het dorp Vreeland aan
stonds aan de vierde divisie van geseide ar
mee, gecommandeerd door de generaal 
Daendels te leveren de hoeveelheid van vijftig 
ossen of koeijen en vijftig schapen... De ge
noemde burgemeester en magistraten zullen 
worden behandelt als vijanden van de 
Republiek en als sodanige gestraft indien zij



aan deze tegenwoordige Requisiten niet ge- 
hoorsamen’. Verder werden er ook nog 
paarden en voerlieden geleverd.®)

Staatsregeling 1798
Enkele maanden na een staatgreep van 
de radicale patriotten op 22 januari 
1798 Icwam een centralistische staatsre
geling tot stand. Er werd onder meer be
paald dat de Bataafse Republiek ver
deeld zou worden in acht departemen
ten. De provincie Utrecht werd opge
deeld over drie departementen. Het ge
recht Vreeland bleef in eerste instantie 
bestaan en ressorteerde, net zoals 
Loenen-Kronenburg, Loenen-Nieuwer- 
sluis, Loenersloot en Nigtevecht, onder 
het departement Texel, met als hoofd
stad Alkmaar. De hoge rechtspraak werd 
uitgeoefend door de centrale provincia
le gerechtshoven.

In 1798 werd de schout, tevens secreta
ris, van Vreeland van hogerhand ge
schorst. De reden voor deze schorsing is 
niet bekend. Op 9 mei 1798 schreef het 
Intermediair Administratief Bestuur 
van het voormalig gewest Utrecht aan 
het Intermediair Gemeentebestuur van 
Vreeland onder het opschrift ‘Gelijkheid, 
Vrijheid, Broederschap’ om voor de burger 
Gerrit Horst een ander aan te stellen. Er

werden enkele burgers voorgedragen, 
maar geen van allen werd bekwaam ge
noeg bevonden. Zo gebeurde het dat in 
de vergadering van het gemeentebe
stuur d.d. 23 maart 1799 dezelfde Gerrit 
Horst weer in zijn functie als schout en 
secretaris werd hersteld.

De Staatsregeling van 1798 bepaalde dat 
tussen de kerkgenootschappen in een 
burgerlijke gemeente een vergelijk 
moest worden gemaakt over het eigen
domsrecht van het kerkgebouw. Dat 
gold uiteraard ook voor de Grote of 
Nicolaaskerk in Vreeland. In artikel 6 
van de Staatsregeling werd namelijk be
paald dat de kerkgemeenschap met het 
grootste aantal leden het eigendoms
recht over het kerkgebouw moest ver
krijgen of behouden, in het geval van 
Vreeland de Hervormde Gemeente. Zij 
moest hiervoor een bedrag uitkeren aan 
eventueel andere ter plaatse aanwezige 
kerkgemeenschappen, die daarmee af
stand deden van het eigendomsrecht. 
Uit een archiefstuk van de hervormde 
gemeente, gedateerd 31 oktober 1798, 
blijkt dat er in Vreeland lutheranen 
woonden. Waarschijnlijk was er in die 
tijd een kleine lutherse gemeente, waar
mee een regeling over het kerkgebouw 
getroffen moest worden. Het archief-

Het Plantagehuis werd in 
1832 aan de Kleizuwe als 

jachtoptrekje gebouwd 
door Gerrit Hooft, am

bachtsheer van Vreeland. 
(Coll. IV. Moolj)
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stuk is een verklaring, waarin alle lid
maten van de lutherse gemeente, woon
achtig in Vreeland (zo’n dertig in getal), 
afstand deden van de aanspraken op het 
hervormd kerkgebouw en deze geheel 
overgaven aan de Hervormde Gemeente 
van Vreeland.*^)

Op 27 augustus 1799 viel een Brits- 
Russische vloot de Bataafse Republiek 
aan op het strand van Noord-Holland. De 
invasie was gericht tegen de expansie 
van Frankrijk, maar ook gericht op de te
rugkomst van het Huis van Oranje. Na 
aanvankelijke successen werd het 
Engels-Russische leger toch nog vrij ge
makkelijk verslagen: bij Bergen op 19 
september en bij Castricum op 6 oktober. 
Nog in datzelfde jaar riep het Uitvoerend 
Bewind der Bataafse Republiek, ter gele
genheid van het geheel ontruimen van 
de Bataafse grond, donderdag 19 decem
ber uit tot een nationale feestdag. 
Vreeland gaf hieraan gevolg en organi
seerde een plechtig feest. De schoolmees
ter werd gelast om op die dag geen 
school te houden en de secretaris moest, 
na klokklepping, een proclamatie voor
lezen van het vertegenwoordigende li
chaam. Om 10.00 uur las de dominee 
Pieter Gibbon een redevoering in de kerk 
voor. Daarna luidde van half twaalf tot 
twaalf uur en van vier uur tot half vijf de 
klok en werd de vlag de hele dag uitge
stoken.

In 1807 werd de 
Vreelandse laan aange
legd, later Spoorlaan 
geheten omdat deze naar 
het In 1854 gebouwde 
station Loenen-Vreeland 
liep. (Coll. C. De Haan)

Ingevolge de keur van 31 mei 1676 voer
den de heemraden van Vreeland de 
heemraadschouw over de weg van het 
dorp tot aan het Dirk Japenbruggetje 
(over de ringsloot) en vervolgens over de 
Hinderdam tot aan Nederhorst den Berg. 
Uit brieven aan schout en heemraden 
van Vreeland, wordt duidelijk dat er 
rond 1800 veel klachten waren over het 
onderhoud van de weg tussen Vreeland 
en de Hinderdam.^)

Onder een nieuwe grondwet
In september 1801 was er al weer een 
staatsgreep. Napoleon wilde een rege
ringswijziging doorvoeren. Hij legde 
een grondwetswijziging aan de bevol
king voor zonder het parlement hierin 
te kennen. Doordat de thuisblijvers, en 
dat was verreweg de meerderheid, als 
voorstemmers werden geteld, werd de 
grondwet als aangenomen beschouwd. 
In Vreeland werd in oktober van datzelf
de jaar gestemd voor een nieuw ontwerp 
van plaatselijke regeling om het functio
neren van justitie en politie daar gelijk 
te stellen met dat van het voormalig ge
west Utrecht. Daarvoor regelde de heer 
van Vreeland zelfstandig politiedien
sten. Vier mensen stemden tegen, twaalf 
stemden voor en 142 personen stemden 
niet. Ruim een halfjaar later kwam er 
van de 152 stemgerechtigde burgers nie
mand meer opdagen om te kiezen voor 
een nieuw aangeboden reglement van
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bestuur voor het departement. Door 
hun afwezigheid werden zij geacht het 
reglement te hebben aangenomen. De 
plaatselijke besturen kregen hun onaf
hankelijkheid en het recht op eigen wet
geving terug. Ze werden daarnaast vrij
gesteld van toezicht door hogere instan
ties voor zover het hun eigen huishou
ding betrof. Afhankelijkheid verander
de zodoende in volledige autonomie. De 
nieuwe staatsregeling in 1801 leidde 
een jaar later tot het herstel van het de
partement Utrecht met de oude provin
ciale grenzen. Tevens kregen de am
bachtsheren hun financiële rechten te
rug.
Op 30 september 1803 werd het op dat 
moment bestaande gemeentebestuur 
ontslagen. De schout werd opgedragen 
om vijf nieuwe schepenen te installe
ren, hetgeen geschiedde.

Koninkrijk Holland
Door de komst van bodewijk Napoleon 
werd in 1806 de Bataafse Republiek ver
vangen door het Koninkrijk Holland. De 
eigenaren van de heerlijkheden kregen 
nu ook een deel van hun politieke rech
ten terug. De namen van de departe
menten werden weer gewijzigd. Ieder 
departement werd verdeeld in Icwartie- 
ren. Een landdrost met assessoren en

Het monument aan de 
zuidzijde van het 
Jubileumiaantje.

een secretaris-generaal stonden voor
taan aan het hoofd van het departe
ment. Zij werden door de koning be
noemd. De gemeentes werden in twee 
klassen verdeeld. Die met minder dan 
vijfduizend zielen, waaronder Vreeland, 
vielen in de tweede klasse. De gemeen
tes Icwamen onder leiding van een 
vroedschap, die bestond uit een burge
meester en wethouders.

In het begin van de negentiende eeuw 
(1807) werd de Vreelandse laan (later 
Spoorlaan) tussen Vreeland en 
Loenersloot aangelegd door Amster
damse ondernemers en eigenaren van 
buitenplaatsen. Dit om een kortere rij
weg te verkrijgen naar Loenersloot om 
vanaf daar met de trekschuit naar 
Amsterdam te reizen. Twee Amsterdam
se welgestelden, Cornelis Freijersum en 
Dirk Jan Voomberg, waren de belang
rijkste financiers. De naam ‘Vreeland- 
sche Tollaan’ die nog wel te vinden is op 
oude kaarten suggereert dat er destijds 
tol werd geheven om de kosten van aan
leg en onderhoud zoveel mogelijk te 
dekken. Er waren twee tollen: één bij ‘De 
Roskam’ in Vreeland (nu restaurant De 
Nederlanden) en één bij Het Rechthuis 
in Loenersloot (nu huidige woonhuis 
aan de Slotlaan 4).

In 1810 werd het koninkrijk ingelijfd bij 
Frankrijk. De dorpen kregen een raadge
vend college voor de ‘maire’. Deze ‘mai- 
re’ had heel het bestuur in handen. In 
Vreeland regeerde als professionele 
‘maire’ de Vreelander Bouten. Een ande
re ingezetene van Vreeland, burger 
Ruijs, werd in datzelfde jaar benoemd 
als ‘adjunct-maire’. In 1813 werd hij tot 
‘maire’ verheven.

Onder Franse overheersing
Na de inlijving bij het Franse keizerrijk 
kwam er opnieuw een departementale 
herindeling. Het departement Utrecht 
verdween en Vreeland, net als andere ge
meenten in de Vechtstreek, maakte van
af dat moment deel uit van het departe
ment van de Zuiderzee, met als hoofd
stad Amsterdam. In 1811 werd bestuur
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en rechtspraak definitief gescheiden, 
waarbij rechterlijke taken aan afzonder
lijke rechtbanken werden toebedeeld.

Aan het begin van de negentiende eeuw 
lag Vreeland op de telegraafroute van 
Antwerpen naar Amsterdam. De eerste 
telegrafische verbinding tussen Parijs 
en Rijssel in 1794 was het begin van een 
stervormig netwerk dat de belangrijkste 
Franse steden verbond met de hoofd-

Plattegrond van Vreeland 
uit 1930, met rechts de 
Kleizuwe en langs de bo
venste binnenbocht van 
de oude Vechtarm het 
Jubileumlaantje.

Stad. Tijdens het bewind van Napoleon 
bestonden vertakkingen naar Spanje, 
Italië, Duitsland en de Nederlanden. In 
1810 Icreeg De Chappe de opdracht om 
een telegraafroute door te trekken van 
Antwerpen naar Amsterdam. In dat jaar 
lezen we in het archief van de heerlijk
heid Vreeland dat het bovenste gedeelte 
van de torenspits wordt afgebroken en 
dat daarop een telegraaf wordt ge
plaatst. Na de nederlaag van Napoleon
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in 1813 werd de telegraaf van de spits af
genomen en werd de toren met een plat 
dak dicht gemaakt.*)

Het grondgebied van de heerlijkheid 
Vreeland omvatte naast de bebouwde 
kom ook de Dorssewaardpolder. Delen 
van het kerspel (de parochie) van 
Vreeland lagen op het grondgebied van 
de ambachtsgerechten Kortenhoef en 
Nigtevecht. Deze situatie gaf nogal eens 
aanleiding tot conflicten, vooral als het 
ging om belastingheffing en -inning. 
Meerdere keren heeft Nigtevecht ge
tracht (een gedeelte van) het kerspel van 
Vreeland (ten westen van de Vecht) te an
nexeren, onder meer in 1811. Hierover 
zijn interessante stukken geleverd door 
de ‘maires’ van Vreeland en Nigte
vecht.*)

Na de bevrijding
De gemeente Vreeland, zoals die na de 
bevrijding in 1813 vorm kreeg, grensde 
in het noorden aan de gemeenten 
Nigtevecht en Nederhorst den Berg, in 
het oosten aan de gemeente Kortenhoef, 
in het westen aan het grondgebied van 
Abcoude-Baambrugge, en in het zuiden 
aan de gemeente Loenen. Het grondge
bied van de gemeente bestond uit de 
Dorssewaard-polder, de Hoekerpolder, 
de Voorburgse polder en het dorp 
Vreeland. Daarnaast waren er nog enke
le verspreid liggende huizen. De lokale 
wegen waren onverhard en in de winter 
of bij zware regenval werden ze vaak on
bruikbaar. Ook tussen de Vechtstreek en 
het Gooi ontbrak het aan goede verbin
dingswegen. Tussen Vreeland en 
Utrecht was er geen goede verbinding 
vanaf de Vecht naar Hilversum.

Indien men over de Kleizuwe van 
Vreeland richting Kortenhoef loopt dan 
valt zeker het ‘Plantagehuis’ op. Dit 
landhuis strekt zich uit ten noorden van 
de Kleizuwe en ten oosten langs de zoge
naamde Stille Vecht. Het betreft hier 
een historische buitenplaats die van 
1736 tot 1927 eigendom was van de fa
milie Hooft. Het park van het huis wordt 
aan de Bergseweg afgesloten door een

toegangshek uit circa 1900. Een tweede 
toegangshek bevindt zich boven een 
brug over de sloot aan de noordzij de van 
de Kleizuwe. Deze geeft toegang tot een 
driehoekig terrein met een boomgaard, 
bekend onder de naam ‘De driehoek’. 
Deze brug en dit toegangshek dateren 
uit 1863. In de noord-west pijler van de 
brug is ‘Waterloo’ aangebracht en in de 
zuid-west pijler ‘18 junij 1815’. De brug 
is een herinnering aan de Slag bij 
Waterloo. Het smeedijzeren toegangs
hek is verankerd in de zuidelijke pijlers. 
Het hek bestaat uit twee opengewerkte 
hekstijlen gevuld met bladornamenten, 
waartussen een tweevleugelig spijlen
draaihek is geplaatst. Een identiek hek 
staat hier tegenover, aan de zuidzijde 
van de Kleizuwe en herinnert aan de 
Slag bij Leipzig van 1813. Verder staat er 
een zelfde hek (kopie) aan de eveneens 
tot de buitenplaats behorende 
“Zijldijk”, echter niet voorzien van pij
lers. Tot slot horen bij dit huis twee ge- 
denkpalen die in 1863 geplaatst zijn aan 
een wandelpad bij de viering van het 50- 
jarig bestaan van het Koninkrijk der 
Nederlanden Bij die gelegenheid werd 
de naam van het wandelpad ‘Bredelaan’ 
veranderd in het toepasselijke ‘Jubi- 
leumlaantje’.
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Een belastingaanslag van 3 miljoen

Het betalen van belasting is van alle tij
den. De eerste belastingen werden gehe
ven op levensmiddelen waarvoor in ruil 
bescherming van land en inwoners 
werd geboden. In de Franse tijd voerde 
de overheid een stelsel van algemene be
lastingen in waarmee de regionale en lo
kale verschillen verdwenen. De belastin
gen werden geheven zodat de hoge over
heidsuitgaven konden worden betaald. 
De staatskas raakte door de kosten van 
de oorlog leeg en bodewijk Napoleon be
sloot in 1808 een lening af te sluiten met 
Frankrijk van 30 miljoen gulden. De 
jaarlijkse rente bedroeg 3 miljoen gul
den. Om dit bedrag bijeen te kunnen 
brengen werd in 1808 een nieuwe en 
schrikbarend hoge belasting op basis 
van inkomsten of welvaart ingevoerd.

In het gemeentearchief van Loenen- 
BCronenburg is te lezen op welke manier 
het gemeentebestuur zich verzette te
gen de betaling van deze belasting.

Een uniform belastingstelsel
In de periode van het Koninkrijk 
Holland (1806-1810) werd een nieuw na
tionaal belastingstelsel ontworpen door 
Minister van Financiën I.J.A. Gogel. Dit 
plan had de steun van raadspensionaris 
Schimmelpenninck en werd op 1 janu
ari 1806 ingevoerd. Ook onder bodewijk 
Napoleon bleef het stelsel vrijwel onge- 
tvilzigd van kracht. Het nieuwe unifor
me belastingsysteem verving het decen
trale fiscale beleid.*) Het nieuwe stelsel 
bestond uit drie hoofdbelastingen. Het 
eerste type was een belasting op onroe
rend goed, het tweede type was een com
binatie van personele aanslagen op het 
aantal dienstboden, paarden en rijtui
gen, runderen, inboedel en woonhuur 
en het derde type was een samenstelling 
van indirecte belastingen zoals accijn
zen en zegelbelasting.**)

De inkomstenbelasting
De staatsschuld was in de periode van de 
Bataafse republiek en het Koninkrijk 
Holland mede door het onderhoud van 
de Franse troepen tot grote hoogte geste
gen. Vandaar dat bodewijk Napoleon in 
1808 een aanvullende staatslening van 
dertig miljoen gulden afsloot. De staats
kas was bijna leeg en als gevolg moest de 
rente op het geleende bedrag door de 
burger worden betaald. Een nieuw type 
belasting werd hiervoor ingezet: de in
komstenbelasting. Op 30 maart 1808 
werd een wet vastgesteld waarmee een 
eerste nationale ‘inkomstenbelasting’ 
werd ingevoerd. Deze inkomstenbelas
ting bedroeg drie miljoen gulden per 
jaar dat werd verdeeld over de departe
menten. De departementen sloegen op 
hun beurt de gemeenten aan. De aan
slag op de burger werd bepaald aan de 
hand van het inkomen, de vertering.

Portret van Rutger Jan 
Schimmelpenninck (1761- 
1825), Raadspensionaris 
van de Bataafse Republiek 
(1805-1806) door Charles 
Hodges (Kasteel 
fJijenhuis, Diepenheim)
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Op Beek en Hof woonde in 
1808 de Amsterdamse 

bankier Pieter van Eeghen. 
De buitenplaatsbewoners 
hoefden geen belasting in 
Loenen te betalen, terwijl 

hun rijkdom wel de hoogte 
van de belasting bepaalde. 

Prent van P.J. Lutgers, 
1836.

vermogen en getoonde welstand. De be
deelden waren de enige groep die bui
ten schot bleef.

De heffing van 1409 guldens
De rente van de lening van 30 miljoen 
werd bepaald op 3 miljoen per jaar. Dit 
betekende voor de gemeente Loenen 
Kronenburg een heffing van 1409 gul
dens.^) De aanslag voor de kleine ge
meente Loenen Kronenburg met circa 
300 inwoners was zeer fors. De bewo
ners waren niet bijzonder rijk en veelal 
werkzaam als boer of ambachtsman. 
Tegelijkertijd had de inkwartiering van 
militairen ook kosten met zich meege
bracht. Bij de berekening bleek echter 
niet alleen de betrekkelijke welvaart van 
boeren, ambachtslieden en daghuur
ders meegenomen te zijn, maar ook de 
welvaart op de buitenplaatsen en haar 
bewoners. Dit terwijl deze bewoners 
niet deelden in de betaling van de in
komstenbelasting van Loenen Kronen
burg.

Schriftelijk verzet
Om de hoogte van de heffing per inwo
ner te bepalen stuurde de landdrost Jan 
van Styrum van het departement 
Amstelland op 23 juli 1808 een verzoek

aan het gemeentebestuur van Loenen 
Kronenburg om het aantal inwoners 
door te geven. Op 9 augustus verzond 
schout Sanderson de landdrost de lijst 
met inwoners en hun beroepen maar 
voegde ook een brief toe. De lijst somt 71 
inwoners op die contribuabel zijn. In de 
brief staat ‘dat het bijna ondoenlijk is 
omtrent gemelde somme eene quotatie 
over de ingezetenen te formeren, waar
door dezelve over het algemeen niet bo
ven hun vermogen zouden worden be
zwaard [...] Wij nemen dus [...] de vrijheid 
[...] de behoeftige omstandigheden de
zer gemeente gelieve in aanmerking te 
nemen’. De burgemeester verzocht ‘tot 
eene aanmerkelijke vermindering der 
aanslag daartestellen.’‘‘) Het gemeente
bestuur vroeg niet alleen aan de land
drost of de belastingaanslag verlaagd 
kon worden. Schepen Jan BQeinenbreu- 
gel ontving ook een toezegging van de 
advocaat P.H. Esser uit Haarlem om een 
verzoek in te dienen namens het ge
meentebestuur aan de koning.^) Op 1 
september bericht advocaat Esser dat 
‘alle verandering in de repartitie van de 
3 Milioenen voor dit Jaar onmogelijk 
wordt’.®) Ondanks de inspanningen 
bleef het resultaat uit.
Een maand later vaardigde het gemeen
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tebestuur een bekendmaldng uit over de 
verdeling van de heffing: ‘Vooraf moet 
gepraemitteerd worden, dat ter voldoe
ning aan het 14 artikel der wet van 30 
maart j.1. deze belasting is gereparti- 
tieerd over alle inwoners van Kroonen- 
burg en koenen, in staat om daarin ee- 
nig aandeel te fourneeren, elk naar 
mate zijne stand, verteringen en andere 
bekende omstandigheden’/) Weinigen 
werden ontzien en 141 inwoners moes
ten een bijdrage leveren. Het zwaarst 
aangeslagen werden de boeren, bakkers, 
de gaarder, de timmermansbaas en de 
pastor voor een bedrag tussen de 75 en 
50 guldens ieder. Vele burgers kregen 
een aanslag van minder dan tien gulden 
en konden zelfs dit lage bedrag moeilijk 
missen.
De belasting werd voor het jaar 1808 
geïnd, maar het gemeentebestuur wilde 
voorkomen dat hetzelfde bedrag jaar
lijks afgedragen diende te worden. De 
enige mogelijkheid was een bezwaar in 
te dienen bij de Ministers van financiën 
en binnenlandse zaken over de aanslag 
van het opvolgende jaar. Dit verzoek 
werd verstuurd op 5 september. Het ge
meentebestuur legde in hun verzoek uit 
dat de bepaling van de aanslag op ver
keerde gronden berekend is: ‘Dat de re
den van deze te hogen aanslag [...] te vin
den is in de grond waarna de quotisatie 
is berekend, de beschreven middelen na
melijk daar en door de omliggende 
Buitenverblijven en door het aantal 
Boerderijen Landerijen en Runderbees- 
ten waarvan in de beschreven middelen 
wordt betaald, de opbrengst van dit mid
del nimmer eene gevolgtrelcking tot de 
gegoedheid der Ingezetenen van koenen 
Kroonenburgs Geregt [...] daar zeer veele 
lieden te Amsterdam en elders hun 
fixum domicilium houdende’.®)
Het verzoek bleek niet meer nodig. De 
heffing was, na eenmaal geïnd te zijn, bij 
de wet van 17 april 1809 afgeschaft. Op 
28 april 1809 ontvangt het gemeentebe
stuur het besluit van bodewijk Napoleon 
dat ‘ten einde de Drie Millioenen gul
dens, geduurende dit loopende Jaar, in 
plaats van bij quotisatie, te vinden bij 
wijze van verhoging op sommige midde

len’.®) Er moest nog steeds belasting wor
den betaald maar het gemeentebestuur 
kon zich niet meer beroepen op een on
gunstige verdeling.

Afschaffing inkomstenbelasting
In de Franse Tijd is de basis gelegd voor 
ons huidige belastingstelsel. Het stelsel 
was aan verandering onderhevig en re
gelmatig werden er aanpassingen aan 
gemaakt door specifieke belastingen in 
te voeren, te verhogen, te verlagen of 
weer terug te draaien. De invoering van 
de inkomstenbelasting in 1808 is een 
fiasco gebleken. Het bleek niet mogelijk 
om een goed beeld van de inkomsten en ^ 
welvaart van de inwoners per gemeente 
te bepalen, koenen Kronenbrug is een 
van de vele gemeenten geweest die te 
maken kregen met een heffing die niet 
overeenkwam met de draagkracht van 
haar inwoners. Mede door het schrifte- 
lij k verzet van het gemeentebestuur van 
koenen Kronenburg is de inkomstenbe
lasting in 1809 weer afgeschaft.

Bernadine Ypma MA.
Directeur / streekarchivaris 

RHC Vecht en Venen.
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Herdenking 1813

Op donderdag 13 mei 1909 (een feestdag 
ter ere van de geboorte van prinses 
Juliana) vond in de gemeente Loenen een 
historische optocht plaats als onderdeel 
van diverse festiviteiten. Daarbij werd de 
terugkeer van de oudste zoon van stad
houder Willem V op het strand van 
Scheveningen nagespeeld. De als Prins 
van Oranje verldede persoon Icwam om 
13.30 uur aan in Nieuwersluis, waar Zijne 
Koninklijke Hoogheid door matrozen van 
een oorlogsschip werd afgehaald.

Op bovenstaande foto is de optocht te zien 
bij de brug in Nieuwersluis. Het fanfare
korps begeleidde de stoet op weg naar 
Loenen. Op het Kerkplein stond een 
poffertjeskraam, waarvoor de eigenaar 10 
gulden staangeld moest betalen aan de 
kerlcvoogdij van de hervormde gemeente. 
De volgende dag trakteerde burgemeester 
E.A.H A. van de Velde alle schoolldnderen 
op poffertjes. Uiteraard was hij daar zelf 
bij aanwezig.

Willem Mooi]
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