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Op denzclfden dag dat GijsbeTt Karel van Hogendorp,
P. van der IJuiJll van Jllaardam, Leopold Graaf van
Limburg-Stirum
en anderen, den eersten stap decien dre
ons Vaderland van zijn onderdrukkers verlossen en onder
het bestuur van een Vorst uit. het geliefde stamhuis van
OTanje-Nassal& weder onafhankelijk en vrij zou maken,
op dienzelfden l7den Nov, 1813 werd Naarden in staat
van beleg verklaard. De ollgeregeldheden die den vorigen
dag in Amsterdam hadden plaats gehad, de alom heer.
schende ontevredenheid en de gisting,
die overal ontstaan was bij het vernemen der jongste nederlagen van
den franschen Keizer, waren de voor de hand liggende
oorzaken van deze handeling, die zoowel tot zelfsbehoud
diende,
als tot bedreiging van Amsterdam,
daar een
talrijke bezetting op eenige uren afstand juist geen 15enijdenswaardige nabuurschap voor de hoofdstad was. Het
Garnizoen der vesting werd toen op ongeveer 1700 man
geschat; 400 man Garde soldée van Amsterdam, onder
commando van Kolonel Phaflenrath; 400 man Nationale'
Garde gekOlnmandeerd door den Kolonel Henry; 40 Uman
Douanen onder bevel van den Overste Grandedier ; een
compagnie fransche kanonniers, sterk 100 man, onder
Kapi teinBardonet ; een compagnie fransche Veteranen.
onder den Overste Blanchet.
De Genie was toevertrouwd aan den Kolonel IJaule
en de Artillerie aan den Kolonel Fromond. De Kommandant
der vesting was de Generaal Baron QuitaTd de la POTte.
De in staat van belegstelli>lg werd op de volgende
wijze aan de burgerij btk end .gemaakt.
NAARDEN,

17 November 1813.

De Generaal Baron Quitarrl rle la Porte, Kommandant
van het Legioen van Eer, "'iVapen Kommandant der Stad
Naarden en haar Arrondissement.
besluit als volgt:
Art. 1. De stad Naarden wordt in staatvun belegver~
klaard.
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Art. 2. Alle verstandhouding met den vijand en met
de opstandelingen is verhoden onder bedreiging del' straffen bij het Fransch Militair Wetboek bepaald.
De beschuldigden
zullen voor eerimilitaire
vierschaar teregt
stalln .
.A rt. \ 3. Alle bele6digingen,
uitdagingen of' dadelijkheden van een burger tegen een militair zullen dopr
deze vierschaar llaar dezelfde wetten gestraft worden.
Art. 4. Eveneens alle belcedigingen, uiidagingen of
dadelijkheden van een militai~ tegen een burger.
Art. 5. De burgerlijke ma;gt.en blijven in hun functie
geëerbiedigd.
Ieder die hun de verschuldigde achting en
eerbied mogt weigeren zal voor Mij gebragt worden, om
door Mij naar bevind van záhn gehandeld te worden.
Art. G. De desertie een misdaad zjjnde, vooralin staat
van beleg, zoo zal ieder militair, die zich daalaan schuldig maakt, gevonnisc1 worden naar alle gestrengheid der
wetten.
Ieder burger die desertie begunstigd wordt
eveneens gestraft.
leder opperhoofd van een complot van
desertie, zal, met de dood gestraft worden, even als ieder
deserteur die zijne wapens of die zijner kameraden met
zich neemt.
Art. 7. Dit besluit zal in de stad afgekondigd en
aangeplakt worden, aan de dagorde van het garnizoen
geplaatst en drie achtereenvolgende
Jagen aan iedere
compagnie voorgelezen worden.
]Je Generaal,

Wapen-Kommandant.

QlJI'fARD
DE LA. PORTE.
De Maire met zijn Adjunct begavèn zich des morgens
om 11 uur met een gewapend detachement aan alle
hoeken der straten en, na door trommelslag iedereen te
hebben
opgeroepen, werd deze bekendmaking door de
Secretaris voorgelezen. '
Den volgenden dag volgde hierop een andere bekendmaking en wcl dat alle bUl'gers zich voor den tijd \ an
zes maanden van levensmiddelen moesten voorzien, dit
wlis vooral daarom. voor menigeen zeer bezwaarlijk, omdat er geen mogelijkheid IMer was iets van elders te
bekomen;
de staat van beleg was misschien wel door
somwigen voorzien, doch althans doOl' niemand reeds zoo
schielijk verwacht, zoo dat men nu reeds begrijpen kon'
lwe hieruit in het vervolg geen klein gemis zou voortkomen.
(get.) Baron
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tlat voortaan geen verceniging van drie of meer personen
op de straat ooude geoorloofd zijn,en den 21sten dat na zeven
uur des avonds geen burger meel' op straat mogt komen.
Dien zelfden dag deed de Kolonel IIem,!! een verkenning. In den omtrek van Eemncs moet hij eenige vijandelijke
ruiterij ontmoet en eenige uren getirailleerd
hebben;
om 9 uur des avonds kwam hij met zijn 200
man de stad weder binnen met twee ligtgekwetstcn, terwijl
vier manschappen vermist werden.
Den 24.sten Nov. des namiddags 2 uur, vertoonden zich
eenige Kozakken voor de poort van de, onder het kommandement van Naarden behoorenue, stad Muiden, alwaar
eenige weinige Veteranen en Kustkanonniers in garnizoen
lagen; de stad werd opgeëischt doch de Kommandant der
stad vroeg twee uur beraad en reeds om 3 uur vertrokken de Kozakken weder naar Amsterdam.
Zoodra de
Kommandant van Naarden hiervan kennis kreeg zond hij
den kolonel PhajJe9tratlt met 300 man en twee veldstukjes naar Muiden om de Kozakken, die Illen hier en daar
verspreid waande, tc verjagen en gevangen te nemen,
doch na tot Diemerbrug voortgerukt te zijn, aldaar de
Hollandsche vlag van de toren afgehaald cn eenige schoten
op den vijand gelost te hebben, kwamen zij 's avonds om
10 uur weder in Naarden binnen, het garnizoen van
:Muiden met zich brengende.
Dáur uit een en ander duidelijk werd dat de gemeenschap
met de omliggende plaatsen ,eerlang zou afgebroken worJen, oordeelde de Komandant het best zich vooraf van het
noodige te voorzien; krijgsvoorraad had men genoeg doch
voor andere zaken achtte men het nooclig te zorgen en
daartoe werden de dagen van 23" 29 en 30 November
besteed.
Uit Wee sp en Hilversum requireerde men de
noodige kagchels, dekens, potten, ketels, timmermans
gereedschappen
en andere caserne fournituren,
alsook
lakens, linnen, touw, hemden, kou zen , kortom alles wat
men slechts mede konde nemen; Bussum. was er nog
erger aan toe; hier kwamen zij op den 30sten en enkele feiten zullen voldoende zijn om te doen zien hoeveel reden de
nijvere dorpsbewoners halMen, dit'bezoek te verwenschen;
hunne schuren waren volgeladen en hun vee stond op
stal, - vee zoowel als granen en hooi werden hun ontnomen, met de belofte dat zij daarvoor later betaling
zouden krijgen.
Eenige boeren die daaraan, en, zooals
later bleek. teregt geen geloof sloegen trachtten
deze
Wluisitie af te koopen; één van hen, Klaas MajooJ'~

had 40 beesten op stal staan en bood duizend gulden
zoo hij die behouden mogt; dit werd goed gevónden,
men nam het geld aan, maar toch werden -de koeijen
daarenboven mede genomen.
En toen de soldaten eens
begonnen te plunderen was er niets meer voor hen
veilig, toen ontzagen zij zelfs het heiligste niet: de
woning van den Eerw. Heer Wildlcamp ,Pastoor
der
gemeente, benevens de R. O. Kerk werden schandelijk
geplunderd.
Met een enkel woord moet hier het edÛ
gedrag der beide bejaarde dienstboden van den Pastoor,
de zusters Kaatje en Heintje Boerekamp, vermeld worden.
])eze hadden zamen honderd gulden opgespaard en toen de
plunderaars
naar de kostbaar heden der kerk vroegen,
.boden zij dat geld aallom
die althans te redden; even
als bij adderen werd dit aangenomen, doch niettemin
15tormdenzij de trap op, alsofzij wisten dat heetgeen zij zochten
op dcn zolder verborgen lag. Alles werd medegenomen en
zij ontzágen zich niet de zil veren kandelaars voor de knie aan
stukken te. breken, om ze in de ram;els te kunnen pakken.
])e Pastoor werd zelfs beroofd van de. kousen die hij
droeg, en toen zij hem eindelijk met rust lieten ging
zijn Eerwal1-rde naar de winkel van Hendrik Banus om
ZIch van anderen te voorzien; deze winkel was echter ook reeds ledig geplunderd, doch Banus trok zijn
eigen kousen uit en gaf die. 'Terwijl hij hiermede bezig
was kwam de vrouw van Jan Steur bij hem om 200
gulden te leen en, waarvoor men haar vergund had de
levering van haar koeijen af te kooi.en; doch eenige
soldaten,
die nog in de winkel waren, werden belust
op haar gouden ij7.er en trokken haar dat zonder complimenten van het hoofd; toen Banus hierover zijn verontwaardiging te kennen gaf, ontliep hij het gevaar aan
de bajonet gesloten te worden alleen daar spopdig het
huis uit te vlugten. En zoo ging het door het gansche
dorp; ja! had een zekere Hendrik Krijnen niet door de
posten hun weten te sluipen om de Kozaken mt HIlversum te halen, dan ,"varen el nog veel ergerlijker tooneelen voorgevallen,
vooral daar de sterh drank die
~ij in de herberg
gestolen hadden,
ook zijn werking begon te doen.
Doch toen de Kosakken kwamen aanrukkPn achtten de Franschen het beter terug te
gaan, en tegen half zes trokken zij Naarde:! weder binnen.
In den namiddag van den 28sten was de Kolonel
Ji'alba
met zijn corps Etrangers en de overste IJfJvitlier
met een corps Douanen) beide corpsen van 300 man elk,
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requisitie ~it Wee sp had plaats door de Kolonel
aan het hoofd van 400 man meest uit de Garde
Soldée en de Nll.tionale Garde.
Onder bevel van den
overste Vi/u!!! bleven 250 man daarvan in Muiden gedetacheerd,
en deze kapituleerde weldra, toen op den
lsten December de vijand zich weder voor Muiden vertoonde.
Op dienzelfden dag vertoonden
zich eenige
Kozakken voor de Amsterdamsche Poort alhier; toen zij
onder het bereik van het geschut waren, werden er
eenige schoten opgelost waarop zij zich spoedig verwijderden. Dit schieten had echter ailertreurigste gevolgen,
want juist toen de buiten de poort wonende Kastelein
Herman
'Can den
Boo(Jaard zich met zijn huisgezin in
de kelder wilde verbergen, vloog een kanonskogel door
zijn huis, die zijn vrouws moeder, met ziju jongste kind,
afgrijsselijk doodde en hem zelf zijn linkerhand ontnam.
De daal' bIj wonende Ja ti Verlcerlc, die zich juist bij van den
Boogaard bevond werd door dezelfde kogel aan zijn
been gek'west. Voorwaar een treurig begin van den maand
Decem bel', waardoor een brave en achtingswaardige
familie )n diepe rouw gedompeld werd! De volgende
dagen gingen echttr vrij stil voorbij; op den 5.:len werd
de verjaardag van de hooning
des Keizers officieel
gevierd door een te IJeum in de R. O. kerk, waarbij
de Generaal met zijn Hoofdofficieren tegenwoordig was.
Er was dien dag muziek langs dt:l straten en op de
poort, terwijl Officieren en Soldaten wedijverden wie zich
het meest uitgelaten zouden bètoonen en Vive l' Empereur roepen. De illuminatie
van de toren, waarvoor
ieder burger een lantaarn met een kaars oplJet
Stauhuis had moeten brengen, mislukte echtyr door de hevige
wind, hoeveel moeite E. de BJ'uijn en W. Ram die
met het opsteken belast waren, ook daartoe aanwendden.
Op den 6den vertoonden zlCh voor het eerst aan beide
poorten een Parlementair, welke echter werden afgewezen
terwijl op den 7 den een Oommissie van zes ingezetenen
benoemd werd, die zorgen moesten voor vijfduizend francs
welke men noodig had om het werkvolk uer Genie te
betalen.
Men nam dit geld van de Burgerij slecht.s
aan als voorschot en beloofde dit later weder te geven.
;Verder besteedde men de gehecle maand December om
Phajfenratli,
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weg te hakken.
Op den
l-\sten werd het Logement Zandbergen (van ouds Jan
Tabak) en een huis van de Boomkweekerij Kweekluat in
branÇl gestoken.
Op den, 9<1en ~wamen er weder eenige Kozakken voor
den A.msterdamsche Poort; begunstigd door een Zware
mist ligtten zij eenige Pionniers, op die bezig waren een
dam in de vaart te werpen, ben.evens twee boeren wagens, waarvan de voerlieden, die in Muiderberg te huis
behoorden,
gansch niet ontevreden waren over dit onverwachtte verirek uit de belegerde vesting.
Dit geschiedde in de onmiddelijke nabijheid van een detachement
van 40 man. , die echter niet in staat waren hun de ze
buit weder te ontrooven.
Dienzelfden dag werd er bekend
gemaakt dat er geen burgers op de wallen mogten komen, op straffe van doodgeschoten te zullen worden.
. Terwijl er op den llden weder eenige Pionniers, anJer bedekking van, 200 man Etrçmgers en Douanen, naar
de zwarte weg getrokken wareh, om hout enz. weg te
hakken, hebben zij eenige Kozakken ontmoet, waartegen
zij nagenoeg een uur getirailleerd hebben; een Kozak
die gekwetst was wilde zich krijgsgevangen geven, doch
hij werd ombarmhartig vermoord. Men zegt dat ruim
4,0 man, meest Etrangers,
V3<1l èleze gelegenheid gebruik
maakten om tedeserteeren.
Op en bij den Leeuwenberg
en in Bussum meende men dien dag verscheidene vijandelijke kavalleristen enz. waar te nemea; inderdaad had;
de Kolonel van den lJosck zich met een bijzondere krijgsbende,
uit vrijwilligers bestaande met ruiterij en S
stukken geschut voorzien, aldaar nedergeslagen , ten einde de om Naarden liggende plaatsen zoo veel mogelijk
te vrij varen tegen hernieuwde afpersingen en al de verdere
rampen, die de oorlog met zich sleept.
Op den 14den hadden er weder schermutselingen plaatg
ljtan de kanten der Naarder meer, terwijl ditmaal het
geschut der vesting zich in de strijd mengde, terwijl
twee dagen later op den 16dell een gelij'ke togt plaats.
had naar Oud-Bussum w.aar nog al hevig gestreden werd.,
Een sergeant der Etral1gers werd gedood. De KapiteinAdjudant , benevens 7 anderpn, zoo soldaten als werklieden w:erden ligt gekwest. Men kwam om 2 uur weder
binnen, vier krijgsgevangenen met zich voerende.
Op
den 18dtln werd op het Stadhuis onder presidium van
\1,en Kolonel Promond del' Artillerie een ~peciale kl'ijgsra~d

geopend, waarvoor deze gevangenen ~eregt stonden. Een
daarvan, . een j!'ranschman van het corps der Chasseurs
Rentrés beweerde in Amsterdam geprest en genoodzaakt
te zijn ond er de opstandelingen te dienen; deze werd
op vrije voeten en ter dispositie van de kommanderende
Generaal gesteld; de tweede, een Hollaudsch matroos,
Jie zich als vrij williger bij het Oranje Corps' gevoegd
had, werd geoordeeld niet voor de, krijgsraad te moeten
staan; doch de twee anderen met name Wagner en
Sck01tmacher, twee Duitschers die eenige dagen vroeger
uit d3 vesting gedeserteerd waren, werden t0t de kogel
veroordeelel en een half uur later voor de· sortie van de
batterij No.2 (in het Oranje Bolwerk) gefussileerd in het
biJzijn van het geheele garnizoen.
Ondertusschen
ging men gestadig voort met het terrein rondom de vesting open en bloot te maken en de
Pionniers of houthakkers die daartoe uitgezonden werden'
moesten telkens door sterker detachementen beschermd
worden. Dit geschiedde op den 19den en 21sten en·
volgende dagen tot den 30 December toe, nog moet
vermeld worden dat zij op den 2Zsten diep in ~et dorp
Bussum doordrongen ,waar
een nog al heVIg gevecht
plaats had. Men ondersteunde de troepen döor van het
Promers Bolwerk sterk op Bussum te schieten en deed
circa 150 schoten. Met S à 10 gekwetsten rukte men
de stad weder binnen,
terwijl men eenige dooden en
gevangfnen had achtergebten.
De muren van het verbrand Zandbergen werden op den 23sten ouder beschermig van een zware mist geheei weggebroken terwijl een
20 tal manschappen van diezelfde mist gebruik maakten
om te deserteren.
Nog deserteerden op Kersmis twee
Muzikanten der Etrangers benevens een Douaan.

JANUARIJ

1814.

De eerste dagen vau het nieuwe jaar gingen stil en'
rustig voorbij, alleen deserteerden
op den 4deu een
officier met twee onderofficieren der J.<;traugers, terwijl
op den 5den de omroeping herhaald werd dat ieder, die
niet behoorlijk
voor vijf maanden van levensmiddelen
voorzien was, de stad moest verlaten. In den namiddag
van den 6den kreeg men eenige vaartuigen op de Zui~
derzee in het gezigt; al wat J!'ranschman was koesterde
de vaste overtuiging dat deze hun SecOltrs zouden aanbrengen,
of wel Pïvl'os I zij heeschcI~. hun vlag op
;
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de toren, om lluidelijk te doen zien dat zij de vesting
nog bezet hielden,' en opdat zij dit op de schepen des
te eerder zouden bemerken, wuifde een der Officieren nog
met een andere vlag wel een kwartier lang van het
KatteJ.lbolwerk, doch men kreeg geen antwoord en wachtte
ongeduldig den volgenden dag af. Doch hoe stonden zij
te kijken, toen het volle daglicht hun drie Hollandsche
Kanonneerboten
toonde, weike daar drie dagen bleven
liggen, lloch toen door de felle vorst genoodzaakt waren
weder te vertrekken.
Van den 8,>teu tot den lsden telde men ongeveer
75 deserteurs, terwijl de omroeping van den 5uell nog
eens herhaald werd.
Daar wegens de invallende fclle vorst de grachten
geheel toevroren, kregen de burgers onder de 60 jaar
last, zich ieder ,op zijn beurt bij de gewone arbeiders
te voegen om het ijs stuk te hakken, van deze dienst
waren alleen vrijgesteld de Maire, met zijn Adjunct,
de ambtenaars -en allen die tot de zaken van het
ga?uizoen in eenige betrekking stonden.
Niettegemtaande
er reeds van tijd tot tijd verschei- •
dene menschen, meestal vrouwen de stad verlaten hadden,
begon men reeds aan onderscheiden zaken gebrek te
krijgen, vooral aan' koffij, thee, tabak, erwten, gerst
olie, kaarsen, zeep enz. Ook werd het rantsoen brood
dat dagelijks voor de militairen bestemd was van den
Uden Januarij af één vierde ligter.
Na alles wat er gedurende ue twee maanden dat het
beleg duurde buiten ue vesting was voorgevallen, voor
zoo ver het ter oore der burgers gekomen was, meenden
zij gerust te kunnen gelooven dat zij geen bom bardement te vreezen hadden, hetgeen inderdaad nict dan
tot groote schade voor stad en burgerij zoude kunnen
plaats hebben,
doch ook deze beproeving moesten zij
doorstaan, want nadat er den 19deu een trompetter mtt
twee officieren als Parlementairs voor de Poort ver~chenen
en na een kort mondgesprek
met den Kolonel ]j'alba
weder vertrokken waren, begon men tegen 12 uur eenige
llOuwitsers in de stad te werpen van de zijden van Bussum.
:Men ging hiermede voort tot 2 uur terwijl er een
dertigtal de stad bereikten, waardoor zes huizen meer
of min beschadigd en zeven menschen gekwetst werden.
Gedurende denzdfden tijd had men ook hevig van de
Vesting geschoten, doch men had buiten de houwitsers
zóó weten te plaatsen dat men van de wallen af niets
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dan de rook konde bespeuren,
waartoe de gesteldheid'
van de grond zeer veel medewerkte.
Terwijl drie
Muziekanten van de Garde Soldeé in een achterkamertje
van de caserne bij elkander zaten en een waakzaam
oog hielden op een lekkere pot met soep, waarvan
zij des middags heerlijk dachten te smullen, kwam
een der houwitsers door de schoorsteen en viel juist
m de pot.
Het
krachtige
sop verdween
natuurlijk even als een waterbel, maar tot aller verwondering
kwamen zij 'er allen ongp.deerd af.
Den 20;teu hebben 12 boeren last gekregen om het
rundvee van het ga rnizoen, nagenoeg 1 0 beesten,
voor hun eigen rekening te onderhouden.
Den volgenden
dag werd weder omgeroepen, dat al
wie de stad wilden verlaten zich dien avond op het
Stadhuis moesten vervoegen: het bembardement van den
19dcu schijnt vele menschen en teregt zeer beangst
gemaakt te hebben, althans op den 22steu zag men
meer dan 100 vrouwen en kinderen de stad uittrekken
terwijl slechts enkel de mannen hetzelfde verlof hadden
kunnen bekomen. Men kan begrijpen hoe hieruit voor
velen
de gróotste
ongemak keu ontstonden,
behalve
het veruriet
en de ongerustheid
welke
natuurlijk'
uit de ven..-ijdering van naaste ~etrekkingen
voort-·
vloeiden.
In den nacht van 2;~ Jan. was de vorst feller dan
zij dat jaar nog geweest was. Men hakte als naar gewoonte het ijs der grachten open, doch het was zoo
sterk geworden dat men het onmogelijk geheel kon de
verrigten.
Dit bragt den Kommandant in geen geringe
verlegenheid,
te meer daar men lliet veel goeds verwachtte
van de rust welke men het garnizoen nu vijf dagen
gelaten had. Men verwachtte en vreesde dat de vesting,
bestormd zoude worden; tegen 4 uur 's middags was het garnizoen geheel in de wapens en aan ieder werd de post
aangewezen, waar hij zich bij die bestorming zou moeten
bel'inden.
Hiertoe kwam het echter niet, terwijl iJl die
twee dagen ongeveer 16 man van de gemakkelijke comIDm'Jicatie over het ijs gebruIk maakten', om zonder ver. lof de vesting te verlaten .. Een kust kanonnier viel, bij.
een dergelijke poging in den avond van 24 Jan. evan
de wallen af en bleef met gebroken beenen op het ijs
liggen, tot den anderen morgen 9 uur; door de felle,
wind had men zijn gekerm niet gellOord.
In defl nacht van den 28stenhebben
de. belegeraars

i
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het wachthuis in de redoute aan zee verbrand, terwijl
in den volgenden nacht de geheele wach t aan de Amsterdamsche Poort deserteerde, met uitzondering van den
.Officier en' een Sergeant.. Reeds geruim en tijd was men
verlangend geweest iets van de gesteldheid van ons lanu
te vernemen, en men bad de hoop dat dit nog in Januarij .
gebeuren zou, reeds bijna opgegeven, toen op den 30sten
drie arbeiders, die uitgezonden waren om lil de Karnemelkssloot te visschell,
op het ijs drie open couverts
vonden met ingesloten couranten.
Hoewel deze geadresseerd waren aan den Kolonel PhalJenrath, den Majoor
,;an der Vtist en den Kolonel Hem'ij hebben zij er geen
gewetensbezwaar van gemaakt, die eerst aan een of twee
goede beken;len te laten lezen, aan wie het berigt van
overwinningen der Bondgenooten (een der courmiten was
he t Dagblad der Zuiderzee vlln 26 Jan.) geen geringe
blijdschap veroorza,akte. De Pionnier, die blj het vinden
dezer couranten tegenwoordig geweest was kreeg 14
dagen provooststraf , en ook de arbeiders werden eenige
dagen gevangen gezet, omdat zij ze niet onmiddelijk
bij den. Generaal bezorgd hadden.
In den nacht van 31 Jan. meende een Douaan die
op de wallen wacht had, dat eenige vijandelijke troepen
in zijn nabijheid die wallen poogden over te trekken.
Dadelijk brandde hij op den ~ijar~d los, dle echter tot
zijn verwondering geen voet terug week; hij schoot nog
eenige malen doch altijd met hetzelfde gevolg. Nu geeft
hij onmiddelijk den Kolonel hiervan kennis die spoedig
met eenige manschappen naar het bedreigde punt heensnelt,
en ook tot zijn groote' verbazing den ingebeelden vijand onverschrokken ziet stand houden. Plotseling
herkennen zij in deze manmoedige aanvallers hun eigen
•.•..
palen,
die door de, maan beschenen hun als
manschappen waren voorgekomen.
Geen wonder dat zij
om dit nachtelijk avontuur helder werden uitgelagehen.

den volgend~n dag een Officier, een korporaal en <,cn
manschap der Douanen.
Ook begon men groot gebrek
te krijgen aan brandstoffen, van daar de vele togten die
in het begin dezer maand naar buiten gedaan werden en
die zelden zonder' scnel'mutselingen afliepen: ook baalde
men gedurende deze maand een groote hoeveelheid hooi
binnen de vesting, hoewel de belegeraars dit natuurlijk
poogden te beletten. "
Op den ~den meende men met een schot van dl'
wallen een vij.andelijk soldaat gedood te hebben, een boer
of ii1'igancl, zooals de Fransehen zeiden; dit heldenfeit
veroorzaakte
een buitengewone vreugde onder dè manschappen.
Op den 4dÉm trok de Kolonel lJaule met 150 man
en. een veldstukje naar de plaats van den Heer cl'Echenique,
Bergh.uis 'genaamd,
waar men eenige wagens hooi en
stroo haalde; de belegeraars schenen aldaar geen gen0egzame rnagt bijeen te hebben om iets tegen hen te,
ondernemen,
men had slechts 2 ligt gekwetsten en
Op den volgenden dag deden zij het
een aeserteur.
vooTkornen :llsof zij nogmaals naar JJe1'g/mis gingen,
doch toen de vijand thans met 2 veldstukjes en een,
menigte Cavalleril' en Infanterie'naar dit punt heer,snelde
ging de overste lJul/illier der Douanen, met 150 man,
de A msterdamsche poort uit en bragt van daar zonder
verhindering
een groote hoeveelheid
hooi de vesting
binnen.
Intusschen maakten weder eenige manschp,ppen
hienan gebruik om te deserteeren.
Op den 6den geluHe
het aan den Kolonel Palba om op gelijke wijze een
~roote lloeveelheid hooi van het Pannenhllis, tus~chen
Muiden en N aaruen gelegen, zonuer verhindering binnen
de vesting te brengen.
Op uen llden
en den 13den
daaraanvolgend haalde men al het hooi van het genoemde
Pannen/wis
en ook van de Hofstede de Stolp binnen
de vesting; op beide ui1gen werden er wel aan weers·
zijde eenige schotcn gewisseld,
doch men bragt. geen
gekwetsten binnen.
Op den 13den werd bet rantsoen
brood dàt aan eIken man voor 4 dagen werd uitgedeeld
bepaald op de zwaarte van 4 pond en .{3 ons. Bij 'de
revue welke de Generaal op dien dag over de troepen
hield, heeft een korporaal
van de Nationale Game,
door onvoorzigtigheid
zijn geweer doen afgaan en een
zijner makkers doorschoten; de ongelukkige werr? naar
het Ilospitaal gebragt en stierf b~,nnen een uur,!
I1en 14den des morgens om 9 uur trok de KolOM}

FEBRUARIJ.
De eerste dezer maand ging rustig voorbij, hoewel men
alweder voor bestorming vreesde en het geheele garniin de wapens was. Op dezen dag werd er op bevel
van den Generaal een verandering gemaakt in het uitdeelen van levensmiddelen
en vooral van de jenever
daar men hiervan juist geen groote voorraad meer had.,
y~Taarscbijnlijk
hierover niet best tevreden deserteerden
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Phqf!enrath met een detachement vàn 200 man met
een twaalf- en een driep.onder de Amsterdamsche poort
uit, ten einde nog meer hout en stroo binnen de staq.
te halen, doch de hofstede was in dien nacht verbrand
en zij vonden slechts een of twee wagenvrachten.
Bij
. deze gelegenheid raakten zij weder slaags met den vijand
die zich bij Bakkelaarshek
geposteerd had, een burger
jongeling,
Jan de Boer oud 18 jaar, die volgens sommigen gedwongen, volgens anderen vrijwillig was mede
gegaan, werd door een kanonskogel letterlijk door midden
geschoten en bleef oogenblikkelijk dood; onder de militairen telde men dien dag geen gekwetsten. N aauwelijks
waren zij binnen de vesting teruggekomen of men zag
ook de vlammen slaan mt twee andere hofsteden tusschen
Muiden en Naarden gelegen. En alsof zooveel rampen
nog niet voldoende waren, begon men tegen 10 uur
weder onverwachts houwitsers in de stad te werpen en
tot den volgenden
morgen 5 uur ging men hiermede
voort; de aangerigte schade was echter gelukkig niet
buitengewoon.
Den volgenden avond (15 Febr) begon
IIi-en daarmede reeds om 8 uur; door de 23 kogels die
gedurende dien nacht de stad bereikten werden slechts
vier huizen beschadigd.
Een nieuwe houtfouragering op
den I6en liep zonder stoornis af, daar men onder het
bereik va'n het geschut der vesting bleef. Intusschen
hadden de burgers zooveel mogelijk getracht zich in
hJlnne huizen te beveiligen; door opstapeling 'van mest
takkebossen enz. hadden velen hunne kelders bomvrij
gemaakt en anderen zochten huune veiligheid in holen
en gaten" onder de groud, die al zeer slecht voor het
verblijf van een bescha~fd mensch geschikt waren. Dat
men nu echter verstandig deed zich deze ongemakken te
getroosten bleek onder anderen in den avond van dien
zelfden dag, daar de eerste houtwit3er, die de stad bereikte, in het huisje viel waar een arme weduwe, Truitje
Burger,
met haar drie kinderen zich reeds ter ruste
begeven
had; de twee oudste kinderen, jongens van
werden op de plaats zelf gedood, ter11 à 14 jaar,
'Vijl de weduwe en haar dochtertje van 4 jaar ongedeerd
b'>even. Veel gelukkiger
was men in een ander huis
watt 4 militairen
ingekwartierd
waren en die in de
vooikamer in kribben sliepen; een bom viel en ontplofte
in di\ vertrek, doch beschadigde niemand.
Ook vielen
er een~e bommen in de Gereformeerde kerk, men zal
, zich genakkelijk kunnen voorstellen welk geraas en welke
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yerwoesting deze maakten wanneer zij op de zerken uit el~
kan der sloegen.
De dag van 17 ]<'ehr. ging mede niet onopgemerkt
voorbij, want nadat men nogmaals beproefd had om op
dezelfde wijze als op 6 Dec.' geld bijeen te krijgen,
vroeg men het aan sommige burgers ter leen alle wenschelijke zekerheid aanbieden de. Evenwel waren ~lechts zeer
weinigen hiertoe genegen, doch de maatregE'len die men
vervolgens nam deed wat vroeger een verzoek was, spoedig
in dwang veranderen.
Een wijnkooper werd verzocht op
deze wijze 600 gulden voor te schieten, doch hoewel
hij den Kommandant
zocht te overtuigen dat hij dit
geld niet bezat, oordeelde deze dat dit anders was èn gaf
hem arrest in zijn pakhuis., alwaar hij hem door 10
Voltigeurs der Etrangers liet bewaken. Toen den volgen-,
de dag het geld er nog niet was kregen de mamcIlappen
order om zooveel wijn van hem op te drinken als zij
wilden; dit was aan geen doove oaren gezegd en, daar
zij ook hunne vOOlbijgaande makkers niet ongenood lieten,
waren er spoedIg meer dan SO flesschen geledigd. Eerst
toen de '\vijnkooper het geld bij anderen opgenomen
had, werd hij van deze onaangename inkwartiering bevrijd
en zag men de manschappen als zwijnen naar hunne kaseme heen waggelen. Des avonds om 6 uur van genoemde
17 de Febr. gingen al de militairen'naar de blindages,uit~
gezonderd de manschappen die tot het piquet behoorden; dE:
Officieren hadden een afzonderlijke blindage, die zeer goed
was ingerigt en beter tegen de nijpende koude beveiligde;
de Generaal en zijn Hoofdofficieren betrokken de loealen,
die eerst kort gelfden onder de poorten waren gemaakt.
Naauwelijks was de avond gevallen of men begon weder
houwitsers
in ,de stad te werpen; een daarvan kwam
ter egt in de schuur van den landman Pieter VUi8t en
ontplofte aldaar, twee koeijen doodende en een andere
ligt kwetsende. De Kolonel Falba trok des nachts met
zijn PionIliers de poort uit, oIr.. te pogen den vijand
zijn geschut te ontnemen of het te vernagelen, doch
hij werd buiten zoodanig ontvangen,
dat hij tot een
spoedige terugtogt gedwongen was; twee der Pionniers
achtten het beter niet met hun terug te keeren maar
deserteerden.
Op den 18den had de Generaal,
op
verzoek van den Maire, een sortie tot nachtverblijf aan
de burgers afgestaan.
Ieder die d3arvan gebruik wilde
maken moe3t er om 4. uur ingaan om er tot den volgenden
morgen 6 uur in opgeslot!en te blijven; daar verscheidcneu
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niet van goede keluers voorzien waren en bij anderen
geen schuilplaats konden krijgen waren er velen die daar
gebruik van maakten, en er gewis menige slapelooze
nacht in doorbragten;
men kon ecbter nu rekellen dat
allen gelegenheid hadden om zich te beveiligen.
In
de:~en nacht bereikten 15 houwitsers de stad en beschadigden 4 huizen; de Kolonel der Genie trok nogmaals
en thans met een sterker detachement Ilaar buiten, doch
moest weder onverrigter
zake terug keeren.
Ook de
twee volgende nachten werden er 20 iI. 30 bommen in
de stau geworpen waar door eenige hui?:en en een schip
dat in de haven lag en uoor de in beleg-stelling der
vesting niet had mogen yertrekken,
min of meer beschadigd werden. De nacht der 21ste l·'ebr.liet men rustig
voorbijgaan. doch men miste den volgende morgen m~er
dan zestig manschappen llie gedeserteerd waren. De zucht
tot desertie onder de soldaten en zelfs onder andere
rangcn van het garnizoen was zeer algemeen;
zooals
.men gezien heeft ging er zelden een nacht voOtbij waarbij
men geen deserteurs telde. Verscheidene daarvan behoorden tot· de zoogena~,mde Etrangers en de Nationale Gald~,
deze waren meestal Hollanders, die bijna alleen uit dwang
dienden en dus nu vooral de voorkeur gaven aan het
reeds bijna geheel uit de magt del' Franschen verlostte
Vaderland, boven een vesting, die nog dool' hun bezit
en daarboven in staat van beleg was. Doch niet alleen
onder deze, ook onder de Garde Soldée en zelfs onder
de Douanen (algemeen onder den naam van Kó/fljóoonen
bekend) was de desertie algemeen,
]X'u was het ook
niet te verwonderen dat zij, die vroeger in 01lSland een
vrolijk en luehtig lcven geleid hadden, en noor allerlei
buitenkansjes hun beUJ'sen gevuld hadden, ten koste der
burgerij, er minder vermaak in vonden hun leven, tegeJiJk
met hun fraai eR groen kostuum, in een kleine vesting
te moeten verslijten; waal' zij onder strenge discipline
stonden, slechts schrale spijlen kregen, menige nacht op
enkel. stroo of in de vochtige casematten moesten doorbrengen, kortom al de ongemakken ondervonden waaraan
deze zware en gansch ongewone dienst hun l~lootstelde.
Men kan rekenen dat er gedurende het beleg meer dan
~OO man gedeserteerd zijn.
Ook moest de burgerij zich uagelijks meer en meer
bekrimpen,
slechts weinige::l waren nog van vleesch en
spek voorzien; boter, kaas, zout, zeep, olie en kaarsen
begonnen langzamerhand tot de zeldzaamheden te beh(lorCll

wittebrood was hijna niet meer te bekomen, alleen roggebrood was er nog en dan nog piet eens zonder met
de noodige haver vermengd te zijn. Koffij en thee waren
reeels sedert lang vergeten, een dame die in een verloren
hoekje der provisie kast eens een zakje koffijboonen' ge·
vonden had, tracteerde daarvan verscheidene zondagen
achter elkander haar geheele familie.
1'abak ·ontbrak
reeds dadelijk, in plaats daarvan bediende men zich vaD
boekweitsdoppen of blaaren, die echter op 't laatst ook
schaars werden. Die nog tabak had en die verkoopen
wilde kon 20 of 25 guJrlen voor het pond krijgen, ja t
somtijds weru het tegen grof zilvergeld opgewogen. J enevel' was reeds voor maanden niet meel' te krijgen, die
daar nog eenige voolTaad van had hield het zorgvuldig
verborgen voor de soldaten, wier dagelijksche portie niet
voldoende was voor hun grage keel. De mtdeeling van
turf was ook opgehou<len; de soldaten kregen groen hout
voor brandstof en hadden dien ten gevolge reeds een
aanvang gemaakt me~ het afbreken van schuttingen, cnz.
zoodat het te vreezen was dat deze spoedig alle zouden
wcggehaald worden. Uit het een en ander blijkt duidelijk de treurige toestand waarin de burgerij verkeerde.
Daarbij kwam nog. dat de strenge tucht niet altijd alle
buitensporigheden
kon voorkomen.
Zoo vonden eenige
Douanen en Etrangers goe<l om zich op 23 Febr. eenige
brandstof te verschaffen, tegen 11 uur begaven zij zich
naar het Lijn baan's Huis, dat nog in zeer goeden staat
was en binnen een kwartier was dit geheel ledig geplunderd.
Door hun eigen OD bedachtzaamheid stortte
echter een del' muren om, terwijl zich nog ongeveer dertig hUllner daarin bevonden, twee daarvan bleven op db'
plaats dood en twee anderen werden gekwetst.
Tn dcn
avond van dezen dag begon men weder houwitsers te
werpen, nadat men de twee vorige dagen zich stil gehouden had. De daardoor aangerigte schade was niet
groot, doch zooveel grooter de vreugde toen !Den drm
volgenden dag bevond dat zij eenige couranten in de
stad gebragt hadden en wel de Haagsche van den lOden,
de Haarlemsche van den 26s1.en, de Amsterdamsche van
nen 19c1en en epn supplement van diezelfde courant van
den 1Rden Februal'ij.
Daarbij was nog een schriftelijk,
doch ongeteekend buigt, waarin men kennis gat van de
onderscheidene
overwinningen
del' Bondgenooten, bet
ontzet van Gorinchem, den Bosch en andere Vestingcn
en de aanstaande komst van een Parlementair, die drze
,
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als dat van Bel:g1wis werden in de laatste da;gendezer
maand ;nog aan de vlammen prijs gegeven) terWIjl een
kapitein dier Etrangers deserteerde.
Niettegenstaande de
gestrenge orders van den Kommandant vertoonden eenige
b~ugers, nàtuurlijk in het diepste geheim, op den 28 sten
een proclamàtie· van den Generaal J(l'aaijenhofaan den
Ingezetenen Van Naarden en een andere aan den Kommandant die voor het welzijn der burgerij met de strengste
bedreigingen was ingerigt.
Gedurende den nacht kreeg
men geen houwitsers in de stad; men hoopte vurig dat
dit zoo blijven zou daar men dan, in plaats nu de
duffe en vochtige kelders, ,vaar men reeds 15 nachten
in had c1oorgebragt, de frische en gezonde slaapkamers
weder zou kunnen opzoeken; maar nog meer verlangde
men naar het einde van het geheele beleg, juist omdat
men vernomen had hoe alles in ons Vaderland tot zijn
gewone toestand was teruggekeerd en hoopte, onder het
bestuur van een door ieder geliefden vorst, weder tot
zijn vorige welvaart te geraken.

tijllingen ]Jaaer zou bevestigen.
lIet garnizoen werd tot
capitulatie aangespoord, met een bedreiging dat een langer verzet voor hen ten uiterste nadeelig zou zijn. De
,}lOuwitsers waarin deze tijdingen waren, vielen in handen
acr ingezetenen, doch zeer waarsehijnlijk heeft ook de
Kommanrlant wel dCTgelijke ontvangen, aHhans nadat de
volgende dag zonder iets bijzonders, behalve het gewone
aantal bommen waardoor een koe van de \IV ed. Koeman
dooclgeslagen werd, voorbij ging, las de Maire, op den
dag daaraan,
de volgende bekendmaking,
welke wij
eenigzins verkort l11ec1edee1en.
Dagorder

van clen
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Vemoillen hebb';nrJe dat de vijand houwitsers naar de
stad heeft afge,~onc1en, oproerige geschriften in zich bevattende,
zoo beveel ik dat ieder Militair
zoowel als
ieder burger,
die een houwitser mogt zien die niet
gesprongen is, deze on midcJelijk z21 brengen bij mij
Wapenkommandant
cler start Een ieder die dezelve niet
zal aanbrengen of er althans niet dadelijk kennis van
zal geven aan mij Genemal , zal gestraft worden, als
trachtende om ongeoorloofde gemeenschap met de o[JstancleJingen te onderhouden;
en hij die den inhoud vun
zoodanige houwitsers zal onderzoeken, zal met den dood
gestraft worden, als zoekende met kennis van zaken
proelamatien en geschriften te verspreiden welke ofschoon
ia hun ganschen inhoud leugenachtig nie ts veranderen
aan het vijané!ig oogmerk \(au hen, die ze trachten in
te zien. Vcrschciclcuc nog niet gesprongen houwitsers
hevinden zich nog in de stad: zij moeten op staancle
voet bij mij gebragt worden onder bedreiging van dezelfde straffen.
De Generaal ,Wapen Kommandant,
J

((Jet.)

Baron

QUTARD

MAART.

DE LA PORTE.

Van de houwitsers, die in dezen nacht de stad bereikten Iigtte er één nog al verwoesting aan in de
toren van de Roomschc kerk. Den 26sIen en t1en 27stCll
:Fcbruanj twkken vrij sterl~e Detachementen de Amsterdamsche poort nit om' de gebomven die aan de Karnemelks-sloot lagen te sloopen, om het hout als brandstof
binnen de stad te brengen.
Op beide dagen werd nog
al hevig gestreden, vooral op den 26steu toen men I)
zwaar gekwetsten binnen bmgt, men telde 14 deserteurs.
Het huis en de schuur van het buiten Krmmerrust eVen
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De drie eerste dagen dezer maand gillgen rustig voorbii,
alleen werd den Zden buitenplaats van den Heer Nieboer v;n
houtwerk en alles beroofd en toen aan de vlammen prijs gegeven op den 4deu hield de Generaal eenalgemeene inspectie
over de troJ'pen, waarna een proclamatie voorgelezen werd,
waarin hij zijne tevredenheid betuigde over de vele en
zware diensten, welke zij gedurende het bare en strenge
wintersaizoen met zooveel ijver als geestdtift(?) bewezen hadden cn nog bewezen.
Zij konden zich verzekerd houden
dat de Keizer na het ontzet, dat spoedig te verwachten
was, ieder naar verdienste zou beloonen. Hierop volgde
het geroep von Vive i' JiJmJJel'e1W, aangeheven door de
franse he Oflicierenen
manschappen. Vervolgens wendde
de spreker zich tot het corps Nationale Garde en de
weinige overgeblevenen van de Garde van den Prefect. Hij
betuigde hun dezelfde tevredenheid doch werd door geen
vreugdekreeten
beantwoord.
Hij ging echter voort en
verwittigde hen op het onverwachtst dat zij, naar hunne
haardsteden konden wederkeeren. Uit veroorzaakt~ grooie
blijdschap onder hen, hoewel het niet meer dan billijk
was, daar hun dienstijd werkelijk geëindigd was en zij
reeus in het begin van Februarij om hun ontslag gevraagd
!Jladden.
Ook achtte de Generaal hun diensten niet meer
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noodig, daar de winter verstreken was en hij geen bw;.
storming meer vreesde. De manschappen der Garde van
den Prefect ontvingen te gelijkertijd hun ontslag omdat
zij nog te jong en geheel ongeschikt voor de dienst
'waren. Het waren vrijwilligers,
meerendeels
uit de
vuilste hoeken en gaten van Amsterdam, die door geen
dwangmiddelen hoegenaamd tot goede discipline of reinheid
te brengen waren. Nadat zij hun gewel'en en patroontassen op het plein hadden afgegeven, werden zij onmiddelijk door een detachement Etrangers de poort uitgeleid, op de brug moesten zij zich ontdoen van rokken
en chacots en zoo werden zij den weg naar \Veesp opgestuurd.
Dit ontslag der N aticmal Galde, waar zelfs
de Kolonel I1~nrij onkundig van gelaten was, veroorzaakte
geen geringe verwondering onder de burgerij.
Op den
volgendc dag vertrokken de overigen, die op de 4dcll nog
diensten te verigten hadden, men kan rekenen dat er
300 of 320 manschappen de· stad verlieten.
Op den 7dcll Maalt maakte men een begin met het nemen
en slagten van de koeijen der boáen, daar die van het
garnizoen bijna allen verbruikt waren. Men bevond dat
er 145 voorhanden waren; aan de eigenaars beloofde men
dat zij er later betaling voor zouden bekomen. Op den
Ssfen zag men eoo nieuwe Nationale Vlag op de toren te
Huizen wapperen, en de soldaten hoopten algemeen dat
zij eerlang bevel zouden krijgen om ook dat dorp eens
te bezoeken, ten einde r.lda::tr op dezelfde ·wijze te kunnen
pJunàercn
als dit te Bussum was geschied.
Gelukkig
echter heeft men dit plan, dat werkelijk bestond, nooit
ten uitvoer kunnen brengen.
Op den 9den en lUden Maart trok weder een detachement
uit om hout te fomageeren, waarbij het buitengoecl van
den Heer Slagltelc geplunderd en verbrand werd, terwijl
men op beide dagen éSu gekwetste binnen bragt. Daar
het gedurende de laatste dagen in,der sterk gevroren had,
hakte men het ijs in de grachten stuk en besproeide de
wallen met water, waardoor ze natuurlijk zoo glad als
een spiegel werden. Op den 11dell nu 3ing men mct de
branclspuiter, op het ijs en bespoot zoo de \vallen geheel
en al, zoocht ze spoedig rondom met een geduchte korst
:ijs bezet waren, om een bestorming te verhinderen.
Nadat
de volgende
dagen rustig voorbij gegaan
waren, had er cp den Hden weder een uitval plaats.
De Kolonel PhaffenJ'ath
trok des morgens om guur
lUt, met een detachement van 150 man; voorzien van
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een twaaJf- en een drieponder tJl1 O'In.- Geil weo ïlaat
0
" KarAnkeveen op, met 1let cloel om de bredoute.
aan de
nemelkssloot
te bemagtigen en onbruikbaar te maken·
doch naauwelijks waren zij onder het bereik van het o'e~
schut gekomen of er' be~on een wederZ'ijdsche fusilade ,
zoowel met de veldstukJes als met het geweer, terwijl
de belegeraars zich met ;3 à 400 man behoorlijk hadden
weten te verschansen.
Ofschoon er omstreeks 11 uur
nog een versterking van 80 man was uitgerukt, konden
de uitvallers
zich niet staande houden, maar moesten
terugtrekken met een verlies van 3 dooden, 2 gekwetsten
en even zoo veel krijgsgevangenen.
Uit de stad \Varen
onderwijl méer dan 300 schoten gedaan, doch daarmede
kon men de belegeraars niet veel schade toebrengen. Des
avonds werd er omgeroepen dat men op zijn bovenvertrekken of zolders geen llcht mogt branden, onder de
zonderlinge bedreiging dat er op geschoten zou worden;
tevens werd bekend gemaakt dat de burgers verlof kregen om des avonds tot 8 nur op de straat te blijven.
Groote aanwinst voor hen, daar zij nu reeds 4 maanden
na 7 uur hun huis niet hadden !Dogen verlaten!
De volgende dag, 15 Maart, was de lang verwachtte
dag, waarop de belegerden hulp van buiten hoopten te
hijgen,
althans
door zoodanige praatjes had men eel!
groot gedeelte van het garnizoen rustig zoeken te houden,
doeh de uitkomst beantwoordde niet aan hunne verwach'.
ting, want jui~t op dien dag werden er meer dan 100
houwitsers en kogels. in de stad geworpen.
Een der
houwitsers kwam in het huis waar de Kolonel der Artillerie woonde en sprong in ·zijr.. kamer, doch als door
een 'wonder bleef deze Officier geheel ongedeerd. Neger.
gebouwen werden nog al belangrijk beschadigd.
Men
giste dat de deserteurs de belegeraars haqden bekend
gemaakt met de geruchten, die in de vesting ,in omloop
waren, en dat deze die nu op hun manier tegenspraken,
waarschijnlijk niet bedenkende dat de onschuldige burgerij
daarvan de meeste of liever alle schade leed.
Op den 18den Maart kregen al de bakkers een schildwacht in de winkel, ten einde te beletten dat de soldaten al hun brood opkochten, ~er de burgers nog gelegenheid hadden in hunne behoefte voorzien. Deze schild·
wacht bleef doot van 7 tot 9 uur en gedurende dien
tijd mogt geen militair de winkelbihnen
komen. Deze
maatregel beviel in het geheel niet aan de hongerige
soldaten en reeds tegen acht uur stonden zij morrende
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en knorrende voor de winkels om de klokslag van negenen af te wachten. De KOIDmandant der stad, een
iu alle deelen achtingswaardig mensch, kwam voorbij
zulk een oploop en kreeg van verscheidende Etrallgersnog al barsche antwoorden op zijn aanmaningen tot rust
en kalmte.
Deze Etrangers waren dezelfde die eenige
maanden -geleden de ongelukkige stad Woerden uitgeplunderd en welke aldaar die rampzalige geweldenarijell
en moorden gepleegd hadden, die wel steeds met onuitwischbare trekken in de geschiedenis der fransche heerschappij over ons land, tot hunne schande, zal bewaard
blijven.
Gelukkig dat zij in Naarden met zooveel verstand behandeld werden,
dat is te zeggen, wel doorgaans met onverbiddelijke gestrengheid,
doch ook somtijds met de zoo noodige toegevendheid.
Zoo ook liet
de Kommandant in den namiddag van den'l.elfden dag
aan ieder per hoofd drie francs uitdeelen,
met de op.'
merking dat zij zich verder stiptelij1:: aan de orders te
onderwerpen hadden.
/
De Officieren en Onderofficieren van het Rcgiment,
welks manschappen
reeds den4r1en ver!l'okken waren,
kregen thans ook verlof om de stad te verlaten, "Iraarvan
zij onmiddelijk gebruik maakten. Voorts liep deze dag ten
einde met een omroeping dat allen, die de stad verlaten
wilden, zich des anderen daags op het stadhuis moesten
vervoegen om daarvan aangifte te doen. Ditzelfde werd den
volgenden dag nogmaals omgeroepen, tcrwijl verscheiden
burgers daarvan gebruik maakten en naar Amsterdam en
e\iders vertrokken.
Men zag dien dag V00r het eerst de
Nationale Vlag op de toren te Muiderberg.
Den 20sten werd de Verjaardag van den zoon des Keizers
(den Koning van Rome) door het garnizoen op de gebruikelijke wijze gevierd, des morgens met saluutscll0ten en
een groote parade en des avonds met muziek op de
wallen; ook werden el' van tijd tot tijd vuurpijlen afgestoken, klaarblijkelijk met het doel om de belegeraars
te kwellen en uit te tarten. Gelukkig voor de inwoners
werd dit echter heden niet dool' het "\\~e.rpenvan houwitsers beantwoord, ofschoon er van de wallen verscheiden
schoten met Je 24-ponclers naar -Bussum en met de
12-ponders naar de redoute aan de Karnemelkssloot
werden- gedaan.
Den 21sten heeft men des avonds van den toren afgezien dat de Generaal Kf.'aaijenltoj
met de Ofl;'wieren
van zijn gevolg de gesteltenis dcr linie heeft geinspee~
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teerd. Twee dagen later ontdekte men twee lijken in
de gracht. Dit waren twee Muziekanten der Etrangers
dle reeds in de maand December vermist ,en voor deserteurs gehoudcn waren. Inderdaad hadden zij willen deserteeren en gepoogd de gracht over te zwemmen, hetgeen stellig zoude gelukt zijn, als zij op dat oogenblik
niet geheel en-al door den drank bevangen gewe!;st waren.
In den morgen van 24 Maart, ten 4 UUl', trok de
Kolonel
dar Etrangers uit, met een detachement sterk
-_100mail, om ue batterij die achter het huis van den
Heer Nieboer was opgeworpen en zoo mogelijk ook de
.• l'cdoute aan de Karnemelkssloot te vernielen. Hun eerste
plan gelukte volkomen, de batterij werd vernield en het
huis met de materialen, die men niet mede nam, werd
in brand gestoken;
doch de redoute was zoodanig versterkt,
dat men 11et beter achtte die aanval onbeproefd
te laten en met een gekwetsten Douaan de ve~ting weder
binnen irok; er waren vier }<~trangers gedeserteerd.
Gedurende de twee volgenue dagen ,yerd er omgeroepen dat zij, die de stad nog wiluen verlaten, zich \'óór
dea Z-1::istenop het Stadshuis moesten vervoegen om aangifte t.e doen, omdat lDen zulks na uien dag aan niemand
meer zoude vergunnen.
Den 27sten was het weder zeer
mistig, de Overste van der Vlist trok met een detachement van 20.0 man de Amst.erdamsche poort uit om de
watermolen van den Bmnendijksche Polder in brand te
steken, omdat men reeds lang had bespeurd dat deze door
de belegeraars
gebruikt werd om te seinen; toen de
mist opklaarde zag men ilan ook dat de molen verdwel:en' was, voorzeker een gevoelig verlies voor de eigenaars
der weilanden, die in genoemde PtJlder gelegen waren.
J~enige manschappen werden !l1(;teen drieponder naar den dij k van Muiderberg afgezonden, terwijl het overige van
het detachement op het zandpad bleef en met den twaalfponder eenige kogels naar Bakkelaarshek afzond, van waar
de vijand nu ook begon te schieten, bij, welke gelegenheid ecn' franschell Douaan het been werd IIfgeschoten;
Om 2 uur trok men de vesting weder binnen.
Den
28sten zouden een zestig manschappen eenige boeren buiten de poort' vergezellen, weJke daar eenige mest zouden
brengen,
doch een hevig vnur noodzaakte hen spoedig
de stad weder bUlDen te trekken;
ook gingen er dien
dag weder een aantal burgers de poort uit-ten einde zich
elders in veiligheid te begeven.
Op den laatsten dag dezer maand trok de Kolonel
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Phaffenrath, met 4,0° man doch zonder geschut, de Utrechtsche Poort uit, om de batterij op de buitenplaats
van den Heer d' Echéniq1te te bemagtigen en het geschut
te vernagelen of mede te voeren; doch even buiten de
poort gekomen zijnde werd er weder van verschillende
kanten zoo sterk op hen geschoten, dat de Kolonel het
beter· oordeelde spoedig terug te keeren.
Er werd dien
dag nog sterker van de wallen geschoten dan zulks
reeds op vorige dagen het geval was geweest; doch door
de ongelijkheid voor het terrein, kon men de batterijen
enz. van de belegeraars niet zien, zoodat men gerust kon
omdeelen weinig of geene schade aan tè rigten.
Zoo
eindigde deze maand, terwijl velen bedrogen waren in
lJUnne stellige verwachting dat zij uitkomst zou geb ragt
hebben; daar men na konde gaan dat de levensmiddelen
van het garnizoen sterk afnamen, hoopte men algemeen
dat al thans de volgende maand hUll de gewenschte vrijheid zoude wedergeven, en den landman in staat zoude
stellen een begin te maken met het bebouwen zijner vel,.
den, waar de regte tijd voor begon aan ie komen.

APRIL.
De eerste dagen dezer maand gingen rustig voorbij
doch op den 3den trok een detachement van 400 man op~
onder kommando van den Kolonel lJaule en den OVerste lJuvillie1·, om nogmaals te beproeven het geschut up
Ber!JhuÎ8
te vernagelen.
De mislukte togt van den
laatsten Maart deed hen thans op een krijgslist bedacht
zijn, en dus gingen zij de Amsterdamsche poort uit eu
zoo langs de Zuiderzee op de plaats aan. Zij overrompelden de voorposten, tot negen in getal, en hoorden
zoo dat er zich slechts weinige manschappen bij de batterij bevonden, waarop de Kolonel lJaule er met eenige
soldaten heentrok en spoedig
zeven stukken ver~lagelde. Doch dadelijk daarop kwam de vijand opdagen
en dreef het detachemCllt op de vlugt, dat 8 gekwetsten
en eenige dooden moest l1chterlaten, doch. de krijgsgev[(ngênen met zich mede voerde , waaronder een marketenster. Spoedig daarna verspreidden zich honderde
verschillende geruchten omtrent de toestand van ons land,
welke men zeide dat de gevangenen in [JUnverhoor zouden bekend gemaakt hebben, en hoewel die meest allen
ongunstig luidden, konden de meesten toch niet nalaten
jud het tegenovergestelde te galooven; de goede behan-

25
deîing die deze gevangenen ondervonden zoozee!' verschillend van de ongeoorloofde wijze waaro~ anderen vroeger
behandeld waren,
en het sprekend gelaat uer fransche
Officiers werden als zooveel redenen aan de hand O'eO'eveu.
Den 4den verlieten er weder eenige burgers de stad even
als 6 mandschappen van de 1 '36stc en ;3 van de 135ste
Kompagnie Kustkanonniers ; deze laatsten op bevel van
den Generaal
Om 1 UUl' werden er van de öp den
vorigen dag vernielden batterij 5 houwitsers in de stad
gewor]Jen, waaruit bleek dat de belegeraars deze schade
spoedig hadden weten te herstellen.
Had men tot nu
toe de hoop gekoesterd, dat het nimmer de bedoeling
zijn zou om de vesting bepaald te bombardeeren, zoo
leverde deze dag het treurige bewijs op dat men zich
hierin bedrogen had.' 'regen 4 UUl' begon men van de
batterijen,
die aan verschIllende kanten buiten de stad
waren opgeworpen, te schieten en hiermede ging men
twaalf urm acht elkander voort, terwijl er meer dan 1000
houwitsers
en kogels de vesting bereikten.
Onder de
houwitsers waren er van 8 en 9 duim diameter, terwijl
de kogels nagenoeg
allen 24-of
36-ponders
waren.
Onbeschrijfelijk was de verwoesting die hierdoor werd
aangerigt, nagenoeg geen huis was'Ünbeschadigd gebleven,
vooral de huizen in, de Voorstraat hadden veel te lijden
gehad.
Ook werd eene dienstbode van den landman G.
r1tÏst, een meisje in de bloei van haar leven, door
een kogel getroffen en gedood, terwijl zij zich in de
koeijenstal had verborgen, dit schrikkelijk ongeluk maakte
des te meer indruk, daar iedereen gevoelde hoe men ieder
oogenblik aan iets dergelijks bloot stond. Ook werden
er nog twee paarden en een koe doodelijk getroffen.Den volgenden dag kwam er tegen 12 uur weder een
Parlementair
aan de Amsterdamsche
poort. Nu had.
dit reeds meermalen plaats ,gehad,
doch wij hebben
daarvan slechts zeer zelden melding gemaakt, om dat zij
altijd onverrigter zake weder moesten vertrekken; heden
was dit echter zoo niet,_ de Kolvnel der Genie en die
der Artillerie begaven zich met den Maire naar buiten
en onderhielden zIch wel een kwartier lang met hem. Hij
kwam des anderen daags omtrent hetzelfde uur terug en
werd wederom aangehoord, doch spoedig werd het bekend
dat men gezegd had in ge en onderhandeling te kunnen
treden,
zoolang er noO' levensmiddelen
voorhanc.en Waren. Een treurig voo~uitzigt voorzeker daar men rekende
door het distribueeren van paal'denvleesch het nog twee:
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volle maanden te kunnen uithoudell, ook treurig daal' de
burgers reeds dadelî.jk de vreesselijke gevolgen daarvan
ondervonden door een hernieuwd bombardement, dat noo'
felder was dan dat van den vorigen nacht.
De Mair~
hàd hen echter hiertegen gewaarschuwd, zoodat zij zich
tijdig in veiligheid hadden kunnen begeven en althans
geen menschenlevens te betreuren hadden.
Van de viel'
batterijen,
waarvan er één achter Berghrtis, één bij
Komme1'rz/,st
één aan de straatweg bij Bussum en de
laatste aan de Karnemelbsloot
gelegen was, werden el'
van 's avonds 9 tot 's morgens 5 uur wel 1500 kogels
en houwitsers in de stad geworpen, waardoor een nog
veel grooter aantal huizen vernield 'werden, dan de
voritie keer; ook werden er weder twee paarden gedood
en de Gereformeerde kerk nog al aanmerkelijk beschadigd.
Op den volgenden dag (7 April) werden el' drie paarden
geslagt, waarvan het vleesch den dag daarna zoude uitgedeeld worden, daar ook de koeije'nder stedelingen
nagenoeg verbruikt waren. Deze paarden werden ook aan
de burgers ontnomen, of liever door bet lot aangewezen
terwijl de elgenaars '\l'eder de stellige belofte hegen'
dat zij later eer,ijk betaald zouden worden, hoewel verscheidene van hen lat!Or nooit ietg of althans zeer weinig
van hun geld te zien gekregelJ hebben.
Doch was dit
onaangenaam voor de burgers, ook de soldaten schenen
deze maatregelen in hft geheel niet goed te bUTen; de
Etangers weigerden als uit één mond om zich met paardenvleesch te vergenoegen, ja ,smeten lmn Kolonelli'alûa
de stukken voor de voeten.
Doch d<:lze, een cordaat
Officier, had de Kanonniers met brandende lonten bij de
stukken geplaatst en liet onmiddelijk de g,oot.ste b,elhamels arresteeren ; hij dreigde hen dadelijk' dood te
zullen laten schieten, indien zij verder weigerden zich
aan de bevelen hunner superieuren te onderwerpen. Dit
hielp en alle anderen namen het zonder tegenspreken aan,
doch velen aten er niet, van maal' smeten het in de grachten of gaven het aan de honden.
Wederom vertoonde zich den aden een Parlementair
aan de Amsterdamsche poort, die dour,den Kolonel Palba
werd aangehoord.
Hij was dItmaal vergezeld van den
Franschen Generaal Restauland, welke krijgsgevangen was
en thans den Parlementair vergezelde, om de tijdingen
die hij overbragt te bevestigen, Wel een kwartier lal1g
onderhield Jialba zich vertrouwelijk met den Generaal,
doch het einde was dat de Kolonel verklaarde geen tij-
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dingen te zullen gelooven dan die, welke hem of+icieel
van het fransche Gouvernement werden toeO'ezonden. Hoc:
het zij, men vleide zich met nieuwe bOop. ~
.
Deze hoop m<lakte echter spoedig weder voor droefheid
plaats;
de vele ingezetenen die toch reeds vroeger de
stad verlaten hadden, deden dat altijd vrij willig, doch,
op den laden werden er omstreeks twee honde1"d mannen
vrouwen en kinderen, met millitair geweld, gedwongen
om de stad uit te gaan, waarvan er verscheidenen nog
genoegzaam van levensmiddelen vQorzi.en waren en velen
niet wisten hoe zij daar buiten h uisvesÜng en voed sel
zouden vinden 'Terwijl dezen de stad uittrokken stond
llct geheele garnizoen onder de wapenen, daar de Kommandant bevreesd was voor opschudding, en niet ten opregte
daar iedereen met het lot dier ongelukkigen bewogen was;
alles liep echter rustig af. Op den volgenden dag, den
(llden
April) harl de bekende uitval na.ar :Maiderberg
plaats onder bevel van den Kolonel Palûa en den.Ka}}itein de Lancij. Met 3110 man en twee veldstukjes
trokken zij de Amsterdamsebe poort uit en marçheerden langs den dijk naar het dorp toe; weldra begon men
met het kanun op den vijand te vuren, die een batterij.
van twee 12 ponders en een houwitser op den dijk digt
onder Muiderbe.g tot zijn dienst had, waarmede hij wede~'ke.erig vuur maakte.
Deze batterij werd spoedig vermeessterd en, terwijl een gedeelte vau het detachement langs
het strand het dorp binne1'1getogen was, wanen zij weldra
meester van geheel MuiderbeTg, waar trouwens. slechts
70 man tot verdediging aallwezig geweest warel!. Dadelijk werd de vlag van de toren :;lfgehaald ,. de buitenplaat3cn en andere gebouwen van dit kleine doch aangename
oord werden geplunderd en er zonde waarschijnlijk nog
veel meer schade aangerig-t zijn, indicn er geen versche
troepen van MuicIen waren komen aanrukken, waarmede
eenigen tijd werd getirailleerd. Spoedig daarop kregen zij
echter bevel om terug te trekken, wijl het doel van de
togt gezegd werd bereikt te zijn .. Het korps Mazikanten
wachtte hen in Naarden op, en als 0l'tlJ. de burgers, te
tarten,
trokken zij ondcr vrolijk muziek tl1l laet g.er0ep
van P'ive i' Br12pàeur! in trimnf de s.traten der stad d@o~,
met zich voerende als zegeteekenen t.wee mortieren, d,e
men in Muiderberg op boerenwagens gevonden ha~, benevens een houwitser, een drieponder en eeill Natl(oli)aJe
vlag. Zij hadden zes krijgsgevangenen gemaskt, w,aa!~llder efll Officiw en een Sergeant-Majoor der Al't~l1ene,
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De eerste, de Heer Mild van Coehoom had zich dapper
verdedigd,
doch moest door vijf wonden afgemat, zich
eindelijk overgeven; ook werd hij in de vesting met bijzondere onderscheiding behandeid. De beide twaalf ponders,
die op de eerst veroverde batterij waren, had men vernageld en in de sloot geworpen. Aan beide zijden moet
men verscheiden dooden gehad hebben, 6 gekwetsten
werden binnen de yesting gebragt " ook telde men verscheiden deserteurs.
Een daarvan, met name CorneZi8
Snel, woont thans nog te Eemnes buitendijks (1). Gelukkig voor de ll1woners vun Naarden had men geen vee
of andere levensmiddelen op Muiderberg gevonden, behalve ten paard en een paar geiten; niet ten onregte geloofde toch iedereen dat het zoeken van proviand het
hoofddoel van dezen togt was geweest.Van nu af aan schenen de belegeraars het zich tot regel
gesteld te hebben alleen dan op de vesting te schieten,
wanneer de belegerden daarvan het voorbeeld gaven; schier
dl1gelijks kreeg men dus eenigen houwitsers in de stad,
waarin wij voortaan geen bijzonuere melding zullen maken
tenzij er op de een of unuerc wijze schade door werd
aangerigt.
Op den 14den \ycrelen er weeler een veertigtal· ingezetenen de stad uitgezet; men dacht algemeen dat dèze
maatregel van geweld niet zoude ophouden, zoolang de
toestand dezelfde bleef. Eenige nachten achtereen trok
de Kolonel der Genie met een klein detachement de stad
nit,
waarschijnlijk om verkenningen op den vijand te
doen, doch tellcens werden zij genoodzaakt terug te
leeeren , zonder in hun oogmerk te slagen. Ook vertoonden zich op den 14,den en den 15den weder Parlementairs voor de stad, die beide keeren eenige oogenblikken werden aangehoord; doch de burgerij bleef gelleel onkundig van alles wat er mede verhandeld werd.
Een kleine visscherschuit, waarschijnlijk een botter uit
Huizen,
waagde het, in den namiddag van den 16den
digt onder de wallen te komen visschen; dadelijk werd
een twaalfponder gereed gemaakt en men trok met 20
gewapende manschappen naar het strand.
De visscher
had geen vermoeden van vijandelijke bedoelingen en bleef
d llS liggen, doch werd onaangenaam verrast door een op
hem gerigt schot. Dadelijk ligtte hij het anker en stak
weder in zee; hij was zoo gelukkig aan de vijftien 12
(T) Op den Jl April 1861,
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ponders,
die hem nog achterna gezonden werden, te
ontsnappen en was zeker regt dankbaar er zoo goed afgekomen te zijn.
Den 17 den toog een detachement sterk 300 man,
onder commando van Kolonel Falba uit om zoo mogelijk
de post te Valkeveen en Ou(~ Naarden , op het buitenvérblijf van de.n Heer Hugues.' te overmeesteren, waarop
de overrompehng en plundermg 'Van het dorp Huizen
volgen moest. Men trok langs den 'Oostdijk en daar
bleven de meesten in reserve, terwijl een aantal als
tirailleurs w(>rden vooruitgezonden;
doch deze werden zoo
wel door den vijand ontvangen,
die ook spoedig een
veldstukje tot zijn beschikking kreeg, dat zij tot den
terugtogt
gedwongen werden en twee dood en moesten
achterlaten,
terwijl er circa dertig manschappen waren
gedeserteerd.
Onder dezen a:1nval werd er van drie bolwerken hevig geschoten,
zonder echter veel schade te
veroorzaken; dit schieten werd ook weder van buiten met
zes houwitsers beantwoord.
Op Jen lbden werden er door het Piquet weder vijf
brieven gevonden voor de Amsterc1amsehe poort, die aan
den Genewal geadresse~rd waren en hem' ook dadelijk
hezorgd werden, zoodat men niets van den inhoud te
weten kwam; alleen wist men dat zij het opschrift:
"Goede tbdingen 'Voor het garnizoen van Naarden, voerden. Den volgende dag verlieten er weder ruim veertig burgers de belegerde vesting, en wel ditmaal vrijwillig en met toestemming van den Generaal. Een daarvan, H. Hagedoorn genaamd, die altijd een groot vriend
der Franschen geweest was en de gelukkige en wensehte
omwent,e1ing van 1813 met leede oogen had aangezien,
werd door de voorposten van de belegeraars aangehouden,
van al zijn goed en geld beroofd en na vele verwijten,
met zijn vron w en zijn hondje, we~er naar Naarden
teruO'O'ejaagd, alwaar hij op nieuw verzocht binnengelaten'
te ;~rden.
1'oen de Generaal hier~an berigt kreeg antwoordde hij, dat H. vrijwillig de stad had verlaten en
{lus niet w.eder binnengelaten mogt worden. Hij lachte
regt hart.elijk om de geschiedems en zeide dat de vijand
welgedaan had hem zoo te behandelen, wijl hij genoeg
woekergeld van zijne militairen en bU,rgers had afgenomen
door het verkoopen van nuchter kalfsvlees eh voor leverworst enz. Zij bleven dus buiten de poort en dwaalden er
tot 's avonds laat, zoodat zij eindelijk genoodzankt waren
hun nachtverblijf
te zoeken in een half ingestort hutje
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lm iten ae Armtercbmsche poort; op den andf'ren morgen om
S uu.L'. hel'g de schildwacht last drie schoten op hen
te docn, waarop zij een anderen weg kozen en langs het
strand ]Iaar Oud Naarden gingen; men hoorde verder
niets van hen.

elka1.lder, zonder dat men eenige acht gaf op het pomtCel'en, wat er ook weinig toe deed, daar men töch
buiten niets ongewoons bespeurde.
In den tijd van een
half uur werelen er wel 300 schoten gedaan, en zonder
dat men zelf ,vist lDet welk doel. Een geestig opmerken die het beleg lot het einde toe had bijgewoond
7-egt ,dienaangaande:
deze apoplexie van den patient,
vergeleken met den aard der ziekte kon aangemerkt
worden als een teeken dat de krankheid ongeneeslijk en
de (lood onvermijdelijk en kort op handen was. Niettemin g~f deze onbesuisde inval aanleiding dat er wederom een t\vintigtal houwitsers naar de stad werdcne afgezonden, die evenwel meest op de bolwerken schenen
gerigt te zijn.
Het gebl'elz en de schaarschheid aan levensmiddelen
was tha~]s inderdaad hoog geklommen;
de voorhanden
7,ijnde artikelen bestonden, om zoo te zeggen, eeniglijk
in aanlappelen
en roggebrooc1, deze of gene was nog
van een weinig vleo8ch, een ander van wat boter en
:t/:ij n voorzien;
terwijl hier en daar in een ver borgen
llOck nog een fleseh wijn of- wat zon kunnen gevonden
zij 1\. Voor een zak aardappelen gaven de soldaten, die
steeds ruim van geld voorzien warrn, 10 à 12 gulden,
\'oor eell pond boter
2.50 of meer; voo,r een flesch
(sledJte) distributie jeI:ever gaf men
tetw~jl een
enkele pekelharing
met een rijkSdaalder beta~.ld werd.
Zoo ging de maand April ten einde zonder verlossing
gebragt te hebben en men hoopte t~lans algemeen op
de Meimaard, waarin men stellig verwachtte verandering
e zullen zien, zonder dat de burgers wisten waarop
deze verwachting eigenlijk geopencl
~ was. '

Op den 22stell gingen drie "'agens buiten de Amsterdamsche poort om zoden te 1131en voor de batterijen;
de ,voerlieden,
drie kn apen uit Naarden en twee van
buiten, zagen hun kans schoon, lieten het piquet achter
zich en reden stoutmoedig met de wagens langs den dijk
naar M uid\'rberg.
Hoewel er dadelijk van vijf verschillende batterijcn op hen geschoten werd, gelukte het hun
ongedecrd te ontkomen.
Dit was voor het garnizoen
een verlies van zes paarden, waaraan zij weldra groote
behoefte zouden kunnen gevoelen.
Den 22sten werd er om 12 nur een solc1aat begraven
met treurrnuziek en krijgsmans eer; zijn doodkleed was
de Hollal1lhcl1e vlag door hem hij den uitval naar Muidelberg veroverd. Hij was bij dezen uitval gekwetst en
overleed aan de bekomen wonden. 'l\vee dagen later
ontstond er brand op het Stadhuis, doch door 'de spoedig
aangebragt.e hulp van burgers en militaren werd dit
spoedig gebluscht.
Op dienzelfden <lag hadden verscheiuen manschappen van het corps Douanen een request aan
den Kommandant ingeleverd, houdende verzoek om van
de dienst te worden vrijgesteld en de stad te mogen verlaten, wijl het duidelijk was dat er toch geen SeCOU1"<~
meer zou komen en er dus geen reden was, langer in
Naarden te blijven. Hoe goed zij het ook meenden,
,vas het althans zeer onverstandig van hen l1at zij zoo
openlijk durfden verJdaren wat een ander niet eens
durfde denken; zij ontvingen
dan ook veertien dagen
provoost als eenig antwoord op hun verzoek.
Behalve eenige nachtelijk expeditien, die allen mislukte,
en de gewone wisseling van kogels en houwitsers,
die echter geen b-ijzondere schade aanrigtten,
viel er niets vermeldenswaard voor tot op den 29sten,
toen men gelegenheid haJ om zich te verwonderen over
de ligtzinningheid,
zoo niet over de magteloaze woede,
der Franschen
tegenover de Hollandfche belegeraars.
Tegen acht uur des avonds begon men namenlijk van
vier bolwerken met kanonnen, bomketels en mortieren
tegelijkertijd
te schieten op het dorp Bussnm en de
verdere omstreken.
Het geschut werd met den meesten
l!J?oNl geladen en gelost, en dat wel zes maal achter
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De eerste dag dezer maand bragt althans weder een
kleine verandering ten goede, in zooverre het den burgers
vergund werd voorhan des avonds tot 9 uur op straat
te blijven.
Tegelijkertijd gaf de Generaal bevel dat er
voortaan om den anderen dag paardenvleesch zou gefourageel'd worden en de overige dagen versch of gezouten
rundvleesch en spek.
Op den 2elen verscheen er weder een Parlementair
die eenig<- oogenb1ik door den Kolonel der Genie ])aule
werd aangehoord,
doch men vernam niets van deze
ONderhandelingen, evenmin als deIl. 4uen toen dezelfde
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Kolonel weder een anderen Parlementair te woord stond.
In den avond van dezen dag gingen eenige Pionniers
door de Utrechtsche poort naar buiten, doch nadat zij
door een menigte geweerschoten begroet werden, trokken
zij de stad weder binnen.
Op den 5den verscheen er
voor de 16de en laatste maal gedurende het beleg een
trompetter voor de poort, die gehoor verzocht voor een
Parlementair; deze was dit maal een fransch Officier, een
Groot-majoor der Artillerie, die orders overbragt van
hp.t nieuwe Fransehe Gouvernement, dat van Lodewijk
XV III , aan den Generaal "Wapencommalldant van N aarden. De Officier werd binnengelaten
en de dadelijk
vergaderde Raad van Defensie besloot I..•odewijk XVIlI
als Koning van Frankrijk
te erkennen en ingevolge
zijner Majesteits bevelen de vesting te ontruimen.
Daar
echter de overgelegde stukken niet volkomen in orde
bevonden werden, vertrok Kolonel Falóa, met den franschen afgezant in een rijtuig naar Haarlem,
alwaar de
bezetting van den Helder des naclJts moest doortrekken,
om nog nader overtuigd te worden van de echtheid der
zaken. De ingezetellen en ook velen der militairen waren uitermate verheugd over het aangenarrJe vooruitzigt
binnen weinige dagen uit hun langdurig lijden verlost
te zullen worden en bragten den volgenden dag in
blijde verwp"chting, hoewel ook in angstige spaning
door; toen op den 7den de terug komst van ji'alóa daaraan
een einde maakte en tegen 2 uur de fransche Vlag van
de torenspits verdween en door een witte vervangen werd,
er werd op batterij Nol een vreugdeschot gelost, dit werd
door de redoute aan de Karnemelksloot ook door het
hijschen van een l\'itte vlag beantwoord.
Het geheele
garnizoen ontving daarop een dubbel rantsoen jenever.
Den Ssten gingen eenige burgers naar Muiden en elders
doch aan Hakkelaarshek en aan de Karnemelkssloot
komende werden zij door de posten teruggehoudèn,
op last
van den Generaal Kraayenhof, om de desertie der fransche
Douanen te beletten;
ook mogt er weinig anders dan
tabak binnen de vesting gebragt wonien en vooral geen
sterke drank, ten einde zooveel mogelijk rust en orde
onder het garnizoen te bewaren. Degansche burgerij
tooide zich dien dag met oranje, ook de Maire; de
Hollandsche
soldaten vervingen insgelijks hun driekleurige cocarde door de gehefde volkskleur en overal vierde
men reeds bij voorkeur de nu binncn kort te verwachten
verander-ing van zaken. Sommigen. gingen zelfs verder:
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stoutmoedig op de toren en maakten aanstalten om daar
de Nationale vlag te doen wapperen.
Naauwelijks had.
men dit echter van omlaag bemerkt of eenige FramlChen
begeven zich naar boven om het te verhinderen.
Een
der burgers stelt zich aldaar op de smalle trap in postuur; om met zijn mes in de hand den vijand te ontvangen,
de ander is echter wijzer en ziet dat zij de minste
zullen zijn, hij acht het daarom verstandiger maar stil*
letjes af te druipen,
hetgeen hun dan ook eindelijk
gelukte,
na alvorens echter gevaar geloope_n te hebben
de togt naar beneden door het luchtruim te volbrengen,
daar hij door de Fransehen aangegrepen werd en vart
het torenplat
afgegooid zou zijn, indien hij zich niet
z66 lang en stevig aan de ijzeren balustrade had' vastgehouden, dat zijn bespringers tijd hadden om tot andere
gedachten
te komen. Op den volgenden dag, 9 Mei,
omstreeks 11 uur kwamen de Heeren Kommissarissen
van het Hollandsche Gouvernement aan, die de zaken
zouden regelen welke de ontruiming
van de vesting
moesten voorafgaan.
Zij werden door de burgerij met
algemeen gejuich ontvangen.
Het waren de Heeren Vm'v iers , Kolonel
der Infanterie,
Michel,
Kolonel der
Artil1erie,
"Falter, Kapitein der Genie en de Heer telt
Bosch Agent van Oorlog.
Het duurde intusschen nog
eenige dagen voor dat alle zaken geregeld en afgeloopen
waren, maar op denl] den kwamen er des avonds 29
boerenwagens aan om het fransche Garnizoen naar elders
te transporteren
en in den vroegen morgen van den
12den trokken
zij met muziek en vliegende vaandels
de stad uit, nog 1100 man sterk, de defileerden op
Larenerberg voorbij de IIollandsche troepen. welke daar
ten getale van 4000 man in een linie geschaard stonden.
Tegen 10 uur kwam Generaal Kraaijenhof de stad bin*
nen, die door het gej uig Hoezee! en Ora71je boven! ont..:
vangen werd, dadelijk de Nationale vlag op de toren
deed plaatsen door E. ele Bruin, B. van Rooijen, G. Schippers
en J. Houtman en op het Stadhuis au dientie verleende,
Om 3 uur kwam ook de Heer 1'ets van Gouelriaan,
Gouverneur
van het noordelijk gedeelte van Holland.
stapte af aan het stadhuis, benoemde en instaneer~~
de provisioneele nieuwe Regering
en gaf de.. ~urgeflJ
daarvan kennis in een schoone en op de bevrIJdmg der
stad toepasselijke Proclamatie.
De HoJla?dsche troepen,
-die des morgens tygen 9 uur de stad bmnen g~komeJli

waren,
verlieten hftar weder tegen 6 UUT des avonds;
allelm91~ven
400 man linietroepen &18garnizoen over.
D~' yreugde der in\voners, die nu gedurende bijna 6
maanden ZQOveefnadeelen hadden ondervonden, en zoOveel
onaangenaamheden
en rampen' doorgestaan, was buiten.gewoon; en teregt hadden zij reden zich te verblij den,
qaar zij nu uiet alleen verlost waren van al de ongemakke~, die een langdurig beleg" uit den aard der ~aak
in(l~ zich nièdebflmgt;· qie hier verz,va:;lrdwerden
door
de 9Ill.stap.d~gheid ~at de belegeraars hun eigen landgenöoten ,en broe,ders waren en het garnizoen, dat met
hen' in de stad was opgesloten, juist door de meesten
~lsc,:{JaI).fie~-~e~cho~lwd werden: maar ook dat zij thans
voor goed bevrijd Waren van de geheele overheenching
çi~ - e(l~ ge"ol'g gewèés~ 'fas van de iJ,11ijv~ng van ~ns
l,aJ?d i~ ~e~ J!'ransche ~eizer~ijk ,en dat zij nu met
ganscl~ Nederlalld zich' ~ondell verblijden in de gezegende
èIl door alle par~ij,en ge.~ef\T.chte nieu\v'e orde v.an za~en.
V oonvaar , als de ingezetenen van Naarden een ge-schie4ku~dige dag feestelijk' ,villen he~de'nken, laat het
dan z,ijn:
..
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Het volgende is een j~iste opgave van hetgeen gedu~
.rende h~t. b,(lleg u,it qe' v(l~ting 'iT versc1:l0ten:
/17 Kogels van 24 pond.

591 Granaten van 72 duim.

"

"

"

3722

"

., 12"

127.l

"

"
6"
18 H:andgranaten.
"
3
"
2518 Gral)aten in 't gehed.
in 't g~heel..
26 Bommen van 11 d;uim.

'118

"

,,24.

pond.

,,'

~"
84 71· ~ogels
.\
~

18'

179.1

26f<:0

"16,,

-

2 Kartetsen van 24 pond.
6
"
'"
l~'
"

56

1

5"

234

"

"12,,

"

"

7'12"

"

"

3

"6,,

"

304 Kartetsen in 'tgeheel;benevens
162.700
scherpe Infanteriè patroonen . ...:-.

