
Eemnes in de Franse tijd 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze His
torische Kring Eemnes, wil ik gaarne voldoen aan de 
vraag in het laatste periodiek van 1988, om aandacht te 
schenken aan 'Feesten in Eemnes'. 
Nee,ondergetekende wil hier niet verhalen over het u 
bekende boegsprietlopen over de Eemnesser Vaart of het 
hedendaagse tonnetje steken in de Kerkstraat. Festivi
teiten op een Koninginnedag anno 1988. 
Liever neem ik u mee terug in de tijd, naar de jaren 
1811 en 1812. Gelezen oude raadsstukken van de toenma
lige municipaliteit was er toen ook wel eens reden voor 
enig feestelijk gedruis in ons goede dorp. Aanleiding 
voor het feest in 1811 was de geboorte van de zoon van 
Keizer Napoleon en Marie Louise. Bij zijn geboorte op 
20 maart 1811 in Parijs ontving hij de namen Francois 
Charles Joseph Bonaparte. Gelijktijdig werd hij kei
zerlijk erfgenaam en kreeg hij de titel 'Koning van Ro
me ' . 

Waarom het feest ter ere van die geboorte pas op 2 juni 
van hetzelfde jaar gevierd werd? Naar een antwoord op 
deze vraag kan men slechts gissen. Was het de traag
heid van berichtgeving in die dagen, was het om organi
satorische redenen of simpelweg omdat het in juni vas
ter weer is en de dagen langer waren? 

Hoe zo'n feestdag toen werd gevierd, kunnen we lezen in 
oude raadstukken, inv. nr. 60 stuk nr. 5 van 1811 in het 
oud archief van de gemeente Eemnes. Daaruit citerende: 
'Door de municipaliteit is vergaderd over de brief van 
de Heer onderprefect (hoofd van het bestuursorgaan, ar
rondissement Amersfoort) betreffende festiviteiten wel
ke plaats zullen hebben op den 2 junij aanstaande. Be
sloten is, 1 Bij brief aan de leeraars der bijzondere 
gemeentens (aan) te schrijven en te gelasten God Almag-
tig te danken voor de geboorte van den Koning van Ro
me en te biddendat zijn regering gelukkig en voorspoe
dig zijn maq. Zullen die van den Roomsche Godsdienst 
verplicht zijn een Te Deum (lofzang) aan te heffen; 
2. Aan den Heer onderprefekt te kennen te geven dat de 
kosten tot de illuminatie voor Dorpsgebouwen etc, zul
len bedraqen ƒ 9 0 , — en de amusementen, welke voorna-
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mentlijk zal bestaan in het rijden van een zilveren 
zweep ƒ 86,--; 
3. Eindelijk is besloten de dag op de volgende wijze 
door te brengen.' 
'Ten eersten; des morgends vroeg zullen de vlaggen 
op beide der torens geheezen worden. 
Ten tweede; zullen de klokken der beide Torens van zeven 
tot acht uuren des morgends luiden, 't welk des middags 
van twaalf tot half een uuren herhaald zal worden en ein
delijk des avonds nogmaals plaats zal hebben van zeven 
tot acht uuren. 
Ten derde; zal des avonds van negen tot twaalf uuren het 
ganse dorp verlicht zijn. 
Ten vierde; zal des morgends er een plechtige dankzegginge 
in de kerken der onderscheidene gezindheden plaats hebben, 
waaraan ieder verzogt en desnoods gelast word, daarbij 
tegenwoordig te zijn, tenminsten daaraan door geene luid
ruchtige vreugde heiden toe te brengen. 
Ten vijfde; zal des avonds eene Zilveren Zweep ter waar
de van 14 Dukaten verharddraafd worden (goudmunt van ca. 
ƒ 6,50). Geene paarden worden daarbij toegelaten als van 
lieden uit de gemeente, en daags te voren goedgekeurt 
van de daartoe aangestelde keurmeesters,Gerrit Boer en 
Evert Damen (Van Wegen, de laatste was gemeentesecretaris) 
Ten zesde; zal het Gerechthuis te Eemnes Buitendijks be
nevens de daarvoor staande boom (verwijzing naar het be
staan van de bekende Lindeboom) zeer fraaij geïllumineert 
worden. 
Verwachtende de Maire van alle de inwoonders dat zij 
dezen vreugden dag met gepaste vreugde en order zullen 
doorbrengen: vooral waarschouwende tegen het onmatig ge
bruik van sterke drank; die dikwijls de onaangenaamste 
gevolgen voor hun zouden naslepen.' 
Dat een dergelijk feestelijk gebeuren niet uit het brein 
kwam van de lokale bevolking maar eigenlijk opgelegd werd 
aan de plaatselijke mumcipaliteit, worden we gewaar als 
we ook kennis nemen van een tweetal brieven van de onder
prefect en gericht aan de maire. Wellicht weet u nog dat 
Napoleon Bonaparte op 15 augustus 1769 op het eiland Cor
sica het levenslicht zag. Betreffende de inhoud van de 
eerste brief van 4 augustus 1812:'Den Heere Maire van 
Eemnes. Den vijftiende deezer maand is het de verjaardag 
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van Zijne Majesteit den Keizer. Deze dag moet plegtig-
lijk gevierd worden en naar evenredigheid der gesteldheid 
uwer gemeente. Dien dag moet de Keizerlijke vlag waaien 
en het gebouw dienende tot vergadering der gemeente ver
ligt worden. De leeraaren der onderscheidene Godsdiensten 
in uwe gemeente moeten aangesteld worden om dien dag een 
lofzang en gebed te doen naar de gewoontens van hunne 
Godsdienst. Men twijffele niet of een iegelijk zal naar 
zijn vermogen deze dag met illuminatie vieren. U, edele 
moet mij met omlopende post en zonder eenig verzuim mel
den hoeveel deeze kosten bedragen zullen.' 
Betreffende de inhoud van de tweede brief van 13 augus
tus 1812 'Den Heer Maire van Eemnes.' 'Zo even ontving 
ik ( de onderprefect) het besluit van Mijnheer den Pre
fect van dato 11e dezer, welk niet goedgekeurd heeft de 
opgegeven sommen voor de onkosten van den dag van den 
15e zijnde zijner Majesteits geboortedag. Deze dag zal 
dan alsvolgd gevierd worden. 
Ie Gebed en lofzang door de leeraaren den onderscheidene 

godsdiensten ; 

2e tuijden der klokken, hetwelk moet bekostigd worden 
door den Kerkmeesteren. 
3e Door bewijzen van vreugde door de goede ingezetenen 
't zij door uitsteeken der vlaggen, 't zij door illimi-
neeren. 
U edele gelieft zig stiptelijk hier aan te houden. ' 

Het is best aardig om het harddraven om de zilveren 
zweep nog eens te belichten. In mijn fantasie zou het 
als volgt verlopen kunnen zijn: 
Ondanks dat het overgrote deel van de bevolking het 
ontzettend druk heeft met de land- en hooibouw, is zij 
toch tuk op een verzetje. Vooral nu zij zich met elkaar 
kunnen meten in het harddraven op het paard; het is e 
een kolfjenaar hun hand. Vooral het gegeven, dat hun 
gemeentebestuur het initiatief genomen heeft om een 
prachtige zilveren zweep voor de winnaar beschikbaar 
te stellen,doet de inwoners veel! 
Eerlijk gezegd laat het overgrote deel van de Eemnes-
ser bevolking de Keizerlijke familie koud. Geboorte-
of verjaardagsfeest van de Keizerlijke familie ten 
spijt. 
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Daags tevoren laten vele boerenzoons en ander paarden-
volk hun viervoeters keuren. Het belangrijkste voor de 
keurmeestersis dat het paard niet kreupel is. Ook 
wordt er voor de deelnemende paarden een leeftijdsli
miet vastgesteld; men kijkt daarvoor in de bek van 't 
paard. Afgesproken is ook, om zonder zadel te draven. 
Dit daar de meeste boeren geen leren zadel bezitten 
voor hun paard. Het drafparcours is centraal gelegen 
in het dorp, er wordt gedraafd op het gedeelte van de 
Wakkerendijk tussen de Kerkstraat en de hoek van de 
Laarderweg/Meentweg. 
De organisatoren van het feest (op 2 juni) boffen. Het 
is een prachtige dag. 's Avonds trekt gans het dorp 
naar de draverij. Het is een drukte van jewelste, daar 
bij het gerechtshuis, dat langs het parcours is gele
gen. Brutale jongetjes hebben zich verzekerd van een 
goede zitplaats op de armen van de grote Lindeboom. 
Hoog en droog onder het zware lommer bespotten zij hun 
leeftijdgenootjes op de dijk. Jong en oud omzoomt wel
dra het drafparcours. Vele ouderen wagen onderling een 
gokje op de voor hen favoriete knol. De inzet: een 
glaasje na afloop van de draverij in een van de vele 
gelagkamers van het dorp. Zie de jonge boerenzoons 
met hun zwart lakense pak en op hun enigst paar glan
zend zwart gepoetste schoenen, te paard. Of de wat 
minder gegoeden met hun doordeweekse groflinnen broek 
en bonte kiel, de mouwen achteloos opgestroopt en een 
paar blank geschuurde klompen van het beste hout aan 
hun voeten. Deze avond wordt er wat afgegaloppeerd, 
gedraafd, gelopen, geslenterd en geflaneerd over en 
lanqs de dijk. Vooral als de schemering valt en het 

echtshuis verlicht wordt door vele in oUe.gedrenk
te turven. En na afloop van deze mooi s l o p e n zomer 
avond voelen velen zich winnaar. Op de eerste P ^ s 
h u die de zilveren zweep kreeg overhandigd. De krom 
gewerkt oude baas die een extra neutje won met het 
wedden op 't goede paard. Moeder de vrouw die haar 
liefhebbende echtgenoot weer thuis wist, voor dat hij 
laveloos langs de dijk zwalkte. De opgeschoten jonge
tjes die voor hun gevoel met uitzicht vanuit de hoge 
Lindeboom de gehele avond loge zaten. En niet te ver-
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geten de nieuw gevormde spannetjes, welke vanaf nu, in 
hoger sferen vertoefden. 

Zo zou het er volgens :j in die tijd aan toe gegaan 

kunnen zijn. 

Wim Fecken. 
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Korte geschiedenis van de familie Groen in 
Eemnes 

De familie Groen is van oorsprong geen Eemnesser fami
lie. Pas rond 1840 vestigde Jacobus Groen, de stamva
der van de Eemnesser tak van de familie, zich in Eem
nes 

Maar in de korte tiid dat de familie Groen in Enmnpp ^oont, 
hebben verschillende leden van deze familie een blijvend 
stempel gezet op de Eemnesser samenleving of een onuit
wisbare indruk achtergelaten. 
Jacobus Groen was afkomstig uit Diemen, waar zijn fami
lie sinds het einde van de 17e eeuw voorkomt. 
De familie Groen is van oudsher Rooms Katholiek. 

De oudste voorvader, die ik terug kon vinden, is: 
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