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Aan de vooravond (1813) van het beleg van
Naarden
Henk Schaftenaar
Twee eeuwen geleden heerste er in het door de Fransen bezette Naarden een enorme
bedrijvigheid. In werkplaatsen, op straat, op de bastions en langs de bedekte weg, overal werd getimmerd, gesjouwd, gesleept en gezwoegd. In het tot dan stille en armetierige
Naarden was in 1813 weer werk, volop werk.
Van de zomer tot in het najaar voeren honderden schepen met hout, meel, aardappelen, wijn, turf en hooi onafgebroken naar de haven van de Vesting; alsof het verlopen
stadje een nieuw leven was begonnen!
Booming business? Ja en nee, lees maar verder (1).
Dienstbezoek van generaal baron De Maureillon
Toen in augustus 1813 de Franse generaal baron De Maureillon als hoogste baas
van de Genie de vesting Naarden met een bezoek vereerde, zag hij bij bastion Turfpoort arbeiders aan de slag met zware boomstammen en hopen zand om daar een
bomvrije schuilplaats te maken. In de wal van de courtine tussen Turfpoort en
Nieuw Molen werd aarde verwijderd om er, deels in de wal, een noodhospitaal aan
te leggen. Het werk vorderde gestaag maar er was wat vertraging opgetreden in de
bevoorrading van hout; het duurde langer dan verwacht eer het bestelde in Naarden arriveerde. De kritisch ingestelde generaal had sterke twijfels of alle geplande
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Bomvrije schuilplaats, ook wel blindage, hutte, kazemat of blokhuis genoemd, nabij
bastion Turfpoort. De opbouw is goed zichtbaar: twee rijen zware boomstammen werden schuin en dicht tegen elkaar gezet, met pannen gedekt en met een voet van anderhalve meter aarde en zoden omgeven. Aan het eind bevindt zich een deur en in het dak
zitten twaalf kleine luchtgaten of vensters. Er werden negen van deze schuilplaatsen
gebouwd: zes voor manschappen, twee als opslagplaats en een voor koeien en paarden.
Ze boden tijdens een bombardement ruimte voor 900 personen (1 m2 per 2 personen).
Detail van een schilderij van P.G. van Os. Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.
noodonderkomens nog tijdens deze campagne zouden kunnen worden voltooid.
Enkele van de nieuwe kazematten waren al klaar, maar die vond De Maureillon
bij nader inzien te zwak omdat er dennenhout in was verwerkt. Daarom gaf hij
kapitein-ingenieur Willem Lobry, de uitvoerende directeur van de werken te Naarden, opdracht om ze van binnen met dwarsbalken te versterken.
In diezelfde maand augustus werden op de bedekte weg palissaden geplaatst; voor
de wapenplaatsen bij de zeedijken zelfs dubbele rijen. De bedekte weg moest ook
nog van 48 barrières worden voorzien. De palen daarvoor waren echter nog niet
geleverd. Dat baarde de generaal nog meer zorgen want als er een oorlog zou uitbreken, zou er ook nog een flinke voorraad palen in reserve aanwezig moeten zijn.
Bij een eerder bezoek had de generaal ook al eens acht oude, klein formaat buskruitmagazijnen in de bastions afgekeurd. Daarom waren er op Katten en Oud
Molen nieuwe verrezen. Maar na een grondige inspectie vond hij de nieuwe van
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Oud Molen ook al ongeschikt. Daarom gelastte hij om er op dat bastion nog twee
solide magazijnen bij te bouwen, elk geschikt voor 150.000 pond buskruit.
De vloeren van de kazematten in de courtines - de generaal noemde ze ‘de acht
souterrains’ - waren onlangs opgehoogd om ze als magazijnen voor wijn, olie
of jenever te kunnen gebruiken. Bij een ervan waren de schietgaten en de toegang naar de lage flank al dichtgemetseld. Ter vervanging was aan de stadszijde een
nieuwe opening gemaakt. Er lagen nu 300 ‘rations vivres’ (levensmiddelen) opgeslagen. De kazematten in de bastions werden door de generaal voor vrijwel alle
doeleinden ondeugdelijk verklaard. Ze waren volgens hem hooguit te gebruiken
voor manschappen met een taak op de lage flank.
Die zomer waren er twaalf pontjes in de grachten gelegd, waarmee de communicatie tussen de bastions en bedekte weg was verzekerd. Dit werk kon gelukkig de
goedkeuring van de generaal wegdragen. Maar aan het Arsenaal kleefde volgens
hem een groot bezwaar: het gebouw was uiterst kwetsbaar, het was namelijk niet

Het bomvrije noodhospitaal tegen en in de walgang van de courtine Turfpoort-Nieuw
Molen. De tekenaar heeft de zware constructie tot in de details afgebeeld. De zoldering
bestaat uit drie delen: een laag zware eiken balken met daarop twee lagen sparren. Het
geheel is gedekt met dikke planken, rijshout en aarde. Het interieur bestaat uit twee
grote zalen, een apotheek en een keuken. Generaal De Maureillon achtte het geschikt
voor 120 zieken. Detail van een tekening van P.G. van Os die in het Stadhuis van
Naarden heeft gehangen.
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Detail van een kaart van de vesting Naarden uit 1814 met daarop enkele van de in
1813 aangelegde bomvrije kazematten en het noodhospitaal (zie ook de omslag). Collectie Nationaal Archief 4 OPV, N.32.
overwelfd. Daarom verordonneerde De Maureillon om er dit najaar een bomvrije
wapenopslagplaats naast te bouwen. Dat werk achtte hij van het allergrootste belang, want bij een beleg zou Naarden weleens langdurig onder een blokkade kunnen komen te liggen en ook kunnen worden gebombardeerd.
Aan de noodzaak van een inundatie rond de Vesting spendeerde de generaal weinig woorden: hij somde de oude mankementen van dat verdedigingssysteem op en
kwam evenals zijn voorgangers van de Genie tot de conclusie dat een onder-waterzetting bij Naarden niet mogelijk was.
Toen De Maureillon uit de Vesting was vertrokken, had uitvoerder kapitein-ingenieur Lobry er heel wat aandachtspunten op zijn toch al volbeladen werkprogramma bijgekregen. Niet alleen voor de korte termijn. De toegangen tot de Vesting
via de West- en Oostdijk had de baas van de Genie als aller zwakste punten in de
verdediging van Naarden aangemerkt. Daar had hij graag gemetselde waterkeringen met versterkte wapenplaatsen willen zien. Op de zomerdijk aan de rand van de
Zuiderzee had hij ook een klein fort in gedachte. Maar dat was toekomstmuziek,
het zou al een hele toer worden om in de Vesting zijn voorgestelde noodvoorzieningen op tijd klaar te krijgen.
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Decreet van de keizer
Alle hier genoemde activiteiten waren
een gevolg van het feit dat keizer Napoleon Bonaparte op 22 maart 1813 via
zijn minister van defensie de Genie in
Holland had verordonneerd Naarden
snel in staat van verdediging te brengen.
Vijf dagen later was het decreet voorgelegd aan Antoine de Celles (1779-1841),
de prefect van het Departement van de
Zuiderzee (2). De beraadslagingen die
volgden, mondden uit in een dik pak
correspondentie en orders naar lagere
organen en autoriteiten in het door de
Fransen georganiseerde landsbestuur.
Bij de geplande operatie was in Naarden
de Hollandse kapitein-ingenieur Willem
Lobry (1774-1835) de verantwoordelijke
man bij de Genie. Op grond van zijn A.P.F.G. de Vischer, graaf de Celervaringen werd hij de architect en uit- les (1779-1841), kortweg De Celles
voerder van Napoleons besluit voor wat genoemd. Detail uit het schilderij ‘De
intocht van Napoleon te Amsterdam’
Naarden betreft.
Lobry was daar echter al langer mee be- van M.J. van Bree. Collectie: Amsterzig want een jaar eerder had de prefect dam Museum.
het wenselijk gevonden dat er in Naarden
iets aan de proviandering van de Vesting zou moeten worden gedaan. Als bewezen
organisator wilde De Celles dat tijdig geregeld hebben. In dat verband zouden we
ook een nog eerdere voortvarende actie van deze prefect van eind april 1812 kunnen plaatsen en wel om te zorgen dat Naarden over een militair hospitaal (3) zou
kunnen beschikken. Dat ziekenhuis werd een half jaar later inderdaad gerealiseerd,
maar met de verbouwing en inrichting ervan waren Lobry en zijn mannen in 1813
nog volop bezig.
Hout voor Naarden
Om Naarden in perfecte staat van verdediging te kunnen brengen, was een grote
hoeveelheid hout nodig. Wilde het werk in de Vesting echt vlotten, dan moest dat
hout op korte termijn beschikbaar kunnen zijn, dus liefst uit de directe omgeving
komen. Op 1 april 1813 viel de keus van De Celles op de bossen van de Keizerlijke Domeinen te Soestdijk. Een eerste berekening van Willem Lobry liet zien dat
hij circa 15 kilometer aan boomstammen en balken van verschillende afmetingen
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nodig had. Verder stond op zijn lijst 120 kuub hout voor grote palissaden, 3500
kuub takkenbossen voor schanskorven en 34.000 stokken en palen als aanvullend
materiaal.
Vier dagen later had De Celles de kapinstructies klaar. De maire (burgemeester)
van Baarn zou met de uitvoering van het kappen, het vervoer en de betaling worden belast. Bij hem werd, onder verwijzing naar het Keizerlijke Decreet, op een
snelle uitvoering aangedrongen.
Maximaal 6,30 francs mocht uitbetaald worden voor het vellen, besnoeien en ontwortelen van één boom. Voor het vervoer per mallejan naar de Eem stond 4,20
francs en voor het verschepen naar Naarden 3,50 francs per boom. Alles bijeen 14
francs voor een fors exemplaar. Om de kosten te drukken had men aanvankelijk
de stammen over een kanaaltje naar de Eem willen laten drijven, maar dat bleek na
een proefneming onuitvoerbaar. Vervoer over land was geen optie want dan kwam
de eindprijs op wel 24 francs.
Het uitladen in de haven van Naarden gebeurde onder leiding van ene heer Frantzen, opzichter van de Genie. Dat ging gepaard met bijkomende kosten. Willem
Lobry tekende uiteindelijk zelf voor de ontvangst van het hout.
Het houtproject startte in de week van 17 op 22 mei. Het waren de houthakkers
Lammert Smit en Elbert van Vliet die de eerste acht genummerde bomen hadden
geveld. Ze verdienden er 24 francs mee. Die week werden vier mallejannen ingezet

Detail van de uitgavenstaat (31 mei - 5 juni 1813) aan werklieden voor het kappen en
vervoer van bomen van Soestdijk naar Naarden.
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voor het vervoer van de stammen naar de Eem. Wouter Logtenstijn, Hendrik Mets
en Hendrik de Beer reden met deze lange wagens 59 keer heen en weer en vingen
gezamenlijk aan het eind van die week 185,85 francs. Jan van Aken was een van
de schippers. Twintig bomen had hij in Naarden afgeleverd tegen een vergoeding
van 110 francs. Al met al had de maire van Baarn de eerste week 724,73 francs
uitgekeerd.
Het werk liep in Soestdijk door tot in november. Honderden houthakkers uit de

Bosarbeiders aan het werk met een mallejan op een aquarel van Anton Mauve (18381888). Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.
omgeving van Baarn en Soestdijk hebben er gedurende een halfjaar hun brood
mee verdiend. We kennen al hun namen, ook die van de voerlieden en de schippers want de hele boekhouding van het project is bewaard gebleven. Hoe de houtopstand in de Keizerlijke Domeinen er in december uitzag, laat zich gemakkelijk
raden.
Na de door De Maureillon in augustus 1813 geconstateerde problemen met de
aanvoer van hout, werd besloten ook andere plaatsen bij de houtvoorziening voor
Naarden te betrekken. In de stad Utrecht werden 170 bomen aangewezen voor de
Vesting. Op 10 september werd dat werk aan de aannemer Marcelus Bongers uit
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Wijk bij Duurstede uitbesteed. Hij nam de klus aan voor 1680 gulden en verbond
zich daarmee om drie weken later de stammen in de haven van Naarden te laten
lossen. De wortels en takken van deze bomen werden in 31 restpartijen voor 542
francs ten bate van de Genie verkocht. Achteraf had Lobry dit spul wel voor in de
Vesting willen gebruiken. Half oktober wist hij in Baarn alsnog beslag te leggen op
zo’n restpartij.
Ook in Woerden werden 170 bomen voor Naarden bestemd. Zelfs het verderop
gelegen Schoonhoven leverde hout aan Naarden.
Een snelle berekening laat zien dat er minstens duizend imposante beuken en eiken voor Naarden moeten zijn geveld. Een ontelbaar aantal bomen bestond verder
uit sparren en dennen. Qua financiën moet er met dit project naar schatting minstens 25.000 francs zijn gemoeid.
Proviandering
Nadat in mei 1813 de plannen voor de houtvoorziening waren geregeld, wijdde De
Celles zijn aandacht volledig op de proviandering van Naarden. Onder oorlogsomstandigheden zou deze voorziening onder de auspiciën zijn gekomen van de
legercommandant, maar nu zag de prefect zich persoonlijk voor die taak gesteld.
De Celles stelde zich ten doel om voor 2000 mensen een flinke voorraad ‘vivres’
en voor paarden en vee voldoende ‘fourrages’ op te bouwen voor de duur van zes
maanden. Daarom stelde hij op 23 juni aan de onderprefect van het arrondissement Amsterdam een lijst met gemeenten voor vanwaaruit Naarden het best zou
kunnen worden bevoorraad. De stad Amsterdam achtte hij geschikt om voldoende
meel, gedroogde groenten, rijst, zout, brandewijn, azijn, wijn, kaarsen en olie te
leveren. Uit de overige gemeenten verwachtte hij vee, hooi, stro, haver, hout en turf
te krijgen. Eind juni werd een overzicht naar de prefectuur verstuurd waarop vermeld stond wat exact nodig was voor zo’n voorraad te Naarden: 165.000 kg meel,
14.200 kg rijst, 7300 kg gedroogde groenten, 6000 kg zout, 300 ossen of 350 koeien,
100 varkens, 440 hectoliter wijn, 160 hectoliter brandewijn of jenever, 130 liter
azijn, 3.350.000 turven, 302 kuub brandhout, 405 liter olie om te branden, 15.500
kg kaarsen, 242.000 kg hooi, 170.000 kg stro en 2875 hectoliter haver.
Een ander overzicht laat een verdeling van de te rekwireren ‘vivres’ en ‘fourrages’
over de verschillende arrondissementsgemeenten zien. Amsterdam bij voorbeeld
werd belast met de leverantie van al het brandhout. Hooi en stro zouden uit Weesp
moeten komen. Aan Vinkeveen, Waverveen en Ouder-Amstel werd opgedragen
om elk een half miljoen turven te leveren.
Op 14 juli 1813 verzond de onderprefect een brief aan zijn maires waarin hij uiteenzette wat hij van hen verwachtte. Tussen 22 juli en 19 september kwamen hier4

op de reacties binnen.
De maire van Nieuwer Amstel antwoordde als eerste, hij zou het gevraagde regelen. De maires van Sloten en Aalsmeer reageerden vrijwel identiek. De maire van
Amsterdam maakte echter een voorbehoud. Hij moest eerst onderzoeken wat er
beschikbaar was. De maire van Diemen verklaarde zich bereid te leveren, maar
voelde zich bezwaard omdat er in zijn gemeente geen stro te vinden was. Verder
waren er met moeite 10 vette koeien bijeen te scharrelen en al helemaal geen ossen en varkens. Een andere schikking zou hem zeer wenselijk zijn. De maires van
Baambrugge en Weesp gaven eveneens te kennen dat er in hun gemeente geen stro
aanwezig was. Die van Vinkeveen en Uithoorn stuurden aanvankelijk slechts een
ontvangstbevestiging, waarmee het traineren was begonnen.
Maire Bussingh van Uithoorn kwam in een later stadium op het verzoek terug
met een brief vol netelige vragen. Hij uitte zijn twijfels bij de zin in de brief van
zijn superieur die vermeldde dat de nodige fondsen aanwezig waren om de turf
contant te betalen. Als dat zeker zou zijn, zo schreef hij, dan is de leverantie wel te
doen. Maar als dat niet het geval is, dan zou hij zijn gemeente en zichzelf ruïneren.
Ook vond hij het lastig dat de prijs voor de turf niet was vastgesteld. Dat betekende
dat het voor hem ondoenlijk was om contracten af te sluiten. Bovendien wees hij
de onderprefect erop dat over de turf stadsoctrooi moest worden betaald. Verder
verwachtte hij dat de kosten van het transport naar Naarden ook niet gering zouden zijn. Hij schatte dat de prijs voor de turf zou uitkomen op ruim 4 gulden de
1000. Voor een lagere prijs zag hij geen kans iemand in zijn gemeente te bewegen
om zijn waar te verkopen.
Twee dagen later meldde de onderprefect hem kortweg dat de dagprijs zou worden
betaald en daarmee was de kous af.
Het vlotte echter niet met deze afgedwongen leveranties. Uit latere gegevens weten
we dat in november 1813 de helft van de noodzakelijke proviand Naarden nog
steeds niet had bereikt.
In een stroomversnelling
Toen in de nazomer van 1813 het Franse bestuur de vaste grond in de Hollandse
departementen langzamerhand onder de voeten voelde wegzinken en op 19 oktober ook nog eens de verpletterende nederlaag van de keizer in de Volkerenslag bij
Leipzig bekend was geworden, werd in allerhaast een reorganisatie van het leger
voorbereid. Er volgde een chaos aan maatregelen, waarbij aan generaal Molitor, de
commandant van de 17e militaire divisie, werd opgedragen om de sleutelposities
Coevorden, Delfzijl, Naarden en Gorinchem extra te bewapenen. Het garnizoen
Naarden werd daarop halsoverkop met manschappen en wapentuig versterkt.
Toen duidelijk werd dat de verenigde vijandelijke legers de Hollandse grenzen naderden - de 17e divisie was te klein om daartegen voldoende weerstand te bieden 4

nam Molitor het besluit om alleen Naarden en Gorinchem verder te versterken.
Naarden als ‘citadel’ in de zin van laatste
wijkplaats van de Fransen in Holland,
die tot het uiterste verdedigd zou moeten worden; Gorinchem zou dienen als
bruggenhoofd waardoor de overgang
over de Merwede en daarmee de weg
terug naar Frankrijk zou zijn verzekerd
(4). Met deze nieuwe order van hogerhand moest al wat in Naarden in het
afgelopen half jaar al in gang was gezet,
nog eens extra worden versneld.
Terwijl de ene na de andere Franse compagnie militairen van verschillende pluimage bijeen werd geharkt om af te mar- Generaal-majoor G.J.J. Molitor (1770cheren naar Naarden, en uit de dorpen 1849), de commandant van de 17e dieindelijk de opgeëiste ‘vivres’ mondjes- visie die werd belast met de versterking
maat de stad binnenkwamen, timmerde van het Franse garnizoen in Naarden.
men in de Vesting gehaast verder aan
bomvrije onderkomens, bedden en magazijnen.
Het gemeentebestuur van Naarden was verantwoordelijk voor de huisvesting
van militairen. Vanouds werden soldaten bij burgers ondergebracht. Toen echter
het Franse gezag een groter garnizoen ging aanhouden, werden de lasten van inkwartiering voor de inwoners te zwaar. Daarop heeft het stadsbestuur in 1809 het
weeshuis in de Kloosterstraat aangekocht om er een kazerne van te maken. Met de
komst van nog meer soldaten in de stad werden daar De Manege van J.P. Thierens
aan het eind van de Turfpoortstraat en de oude Commanderie in de Schipperstraat
(voorste deel Kloosterstraat) nog aan toegevoegd. Aldus beschikte de stad in 1813
over 483 bedden voor militairen. Toen echter halverwege dat jaar het garnizoen
met een detachement kustkanonniers opnieuw werd uitgebreid, moest weer op inkwartiering (5) worden teruggegrepen. Met de status van Naarden als ‘wijkplaats’
voor alles wat Fransgezind was, groeide het aantal militairen met hun aanhang
zienderogen, ja het oversteeg zelfs het getal van de inwoners. Met het oog hierop
zag het stadsbestuur zich genoodzaakt om in versneld tempo voorzieningen treffen. Er werden kribben getimmerd en matrassen, dekens, kussens en lakens besteld. Alles op de pof, want contanten had de gemeente niet meer. Illustratief in
dat verband zijn tal van bewaard gebleven nota’s van middenstanders die de stad
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Detail van een overzicht met namen van Naardense burgers met hun huisnummers bij
wie in juni 1813 kustkanonniers waren ingekwartierd.

Detail uit de nota van 4 juni 1814 van de Bussumse bleker Jan van Thienen voor het
wassen van lakens voor ‘de Directie van fournering en fournitures van Naarden’.
krediet verleenden, zelfs over leveranties die ze vijf jaar eerder hadden gedaan. Zo
ook een nota van de Bussumse bleker Jan van Thienen, die in de zomer van 1814
aan de stad een rekening zond voor het wassen van lakens in het jaar ervoor. Hij
had van juli tot november maar liefst 2984 lakens gewassen voor garnizoensbedden; de stad stond bij hem voor 186 gulden in het krijt.
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Half november 1813 werden honderden bedden bij burgers bezorgd. Gezina Petersen bijvoorbeeld - zij was de pensionhoudster van pastoor Smits in de Bussumerstraat - tekende toen voor de ontvangst van 2 kribben, 2 matrassen, 4 lakens, 2
kussen en 4 dekens. Bij meer gefortuneerde huishoudens, zoals aannemers en neringdoenden, werden allerlei bijgebouwen met kribben volgestouwd en daarmee
omgetoverd tot kleine kazernes.
							
In die hectische novembermaand bestelde de onderdirecteur van de artillerie in
Naarden, ene kapitein Bardenet, met spoed materialen voor zijn vuurmonden,
die overigens allang in voldoende aantallen in de Vesting aanwezig waren. Van de
kapitein is een schriftelijk verzoek van 5 november bewaard gebleven waarin hij
500 bladen perkament, 180 riem papier en 100 meter garen voor het maken van
kardoezen en patronen plus 300 kg zeep, 200 kg olie en 100 kg gele was voor zijn
artilleriebedrijf bestelde. Dagelijks waren toen al 30 paarden met begeleiders voor
het opstellen van de vuurmonden in de weer (6).
Onder deze roerige omstandigheden werden op 10 november vanaf 9 uur in de
ochtend 137 runderen de Vesting binnengedreven. Daar is in een eerder aflevering van De Omroeper (7) al eens over verteld. De veronderstelling dat die koeien
bij boeren in de Vesting werden gestald, is overigens tijdens voortgezet onderzoek
onjuist gebleken. Willem Lobry had namelijk elders onderkomens geregeld: 20
koeien in de Arnhemmer poststal aan de Binnenhaven (nu Nieuwe Haven), 56 in
het koetshuis naast De Manege van Thierens aan het eind van de Turfpoortstraat,
18 stuks in de schuur van stalhouder Van Ommeren in de Kooltjesbuurt en de rest
op acht andere adressen, maar niet bij boeren.
Ongeveer hetzelfde gaat op voor de opslag van hooi, stro en brandhout. Lobry
had daarvoor bij voorkeur plaatsen op stadsgrond uitgekozen. Het driehoekige
terreintje van de stad aan het eind van de Beijert bijvoorbeeld was bestemd voor
brandhout en de oude begraafplaats aan de koude kant van de Grote Kerk voor
stro. Een gedeelte van de hooivoorraad van het garnizoen kwam te liggen naast het
koetshuis van Thierens in de Turfpoortstraat.
In november ontstond er andermaal een tekort aan hout. In de kazematten moesten nog plafonds worden ondersteund en wanden gestut en verder was er een flinke voorraad houtmateriaal nodig voor herstel aan bruggen en daar gelegen barrières. Om daarin te voorzien, kwamen op 4 november generaal De Maureillon
en de onderprefect naar de Vesting voor overleg met Lobry. De kapitein-ingenieur
liet weten nog 1000 dennenbomen, 1000 stukken eiken- of dennenhout van 12
voet, 10.000 palen en 150 sparren-, beuken- of eikenstammen nodig te hebben.
De hoge heren reisden meteen door naar Amersfoort om het met de onderprefect
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Detail uit de brief van 5 november 1813 van de onderprefect aan de maires Hilversum
en Laren om alle mallejannen in hun gemeenten te rekwireren.
daar te regelen. De volgende dag had deze gezagsdrager een arrest klaar: maandag
8 november zou het houtkappen starten, opnieuw in de Keizerlijke Domeinen van
Soestdijk. Met spoed werden de maires van Laren en Hilversum aangeschreven om
hiervoor alle mallejannen uit hun gemeenten ter beschikking te stellen. Iedere wagen moest met twee paarden en een begeleider zijn toegerust. De druk moet hoog
zijn geweest, want stipt op het voorgeschreven tijdstip van 7 uur werd maandag 8
november met het kappen in Soestdijk begonnen.
Door het versneld rekwireren van de levensmiddelen voor de Vesting ontstond een
acuut tekort aan opslagcapaciteit. Om dat te ondervangen werd begin november
ad hoc besloten een deel van de Grote Kerk af te schotten voor berging van proviand. De Naarder Nicolaas van der Stok nam het werk aan voor 7000 francs. In
de tweede helft van november bedekte een enorm plankier de vloer van het koor
met omgang plus die van de viering met beide transepten. Dwars door de kerk liep
een schutting van 23 m lang en 3,30 m hoog. Er waren 1160 m2 planken en 1,2 m3
balken in verwerkt.
Helaas, toen het magazijn (8) was voltooid, stokte ineens de bevoorrading. Veel
van het verwachte was op woensdag 17 november 1813, de dag dat de commandant van de Vesting generaal baron Jacques Quetard de la Porte de staat van beleg
uitriep, nog niet binnengekomen. Hoe dat probleem zou moeten opgelost, viel
vanaf die dag onder het gezag van de vestingcommandant. Maar dat gaat over de
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Detail van de plattegrond van het plankier in het deel van de Grote Kerk dat tot magazijn werd bestemd. De tekening behoort bij het bestek en is gemaakt door de kapiteiningenieur van de Genie Willem Lobry.
oorlog die kort daarna volgde en het verloop daarvan valt buiten het bestek van
dit verhaal.
Noten:

1. D
 it verhaal is ontleend aan documenten uit: a. Het archief van het Departementaal Bestuur van de
Zuiderzee te Amsterdam in het Noordhollands Archief te Haarlem, Toegang 14, inventarisnummers 577, 597, 608, 617; b. De archieven van de Arrondissementsbesturen van Amsterdam, Haarlem,
Hoorn en Alkmaar 1811-1815 in het Noordhollands Archief te Haarlem, Toegang 15, inventarisnummers 182, 185, 188, 197, 199, 205, 209.; c. Het archief van het Seminarie Warmond in het
Noordhollands Archief te Haarlem, Toegang 437, inventarisnummer 389 (rapport Vestingwerken
Naarden 1813, afkomstig van mr. G.J. Martini).
2. Op 10 juli 1810 verloor Holland zijn nationaliteit door de inlijving bij Frankrijk. Aan het hoofd
van de Hollandse departementen werd als stedehouder (later gouverneur-generaal genaamd) de
prins C.F. Lebrun, hertog van Plaisance, overigens een gemoedelijk heerschap van in de zeventig,
benoemd. Onder Lebrun stonden zogeheten prefecten die de departementen bestuurden. Naarden werd ondergebracht in het Departement van de Zuiderzee (Noord-Holland en Utrecht) met
de comte De Celles, een Belg met een grenzeloze werkkracht en voortvarendheid, als prefect.
Eigenlijk heette hij Antoine Philippe Fiacre Ghislain De Vischer, graaf de Celles (1779-1841).
Het Departement van de Zuiderzee was onderverdeeld in arrondissementen met onderprefecten
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

aan het hoofd. Naarden lag in het arrondissement Amsterdam met W.C. de Witt (van 24 mei
1812 tot half november 1813) als onderprefect. Lebrun, De Celles en De Witt hadden hun zetel
in Amsterdam. In Naarden was Cornelis de Wolff tot halverwege 1813 maire. Zijn opvolger was
Willem Poele.
Militair gezien viel Naarden onder de Franse 17e militaire divisie, een leger van pakweg 10.000
man. Dit leger stond onder commando van de divisie-generaal Gabriel Jean Joseph Molitor
(1770-1849), die ook in Amsterdam zijn hoofdkwartier had. Zijn divisie was over een groot aantal vestingen verdeeld waaronder Naarden. Tussen januari 1811 en januari 1812 zijn, om redenen van veiligheid, de Hollandse generaals en vestingcommandanten vervangen door Franse. In
Naarden werd toen de brigade-generaal Jacques Quetard de la Porte (1746-1822) benoemd tot
vestingcommandant.
Begin mei 1812 kwam de inspecteur-generaal van de ‘Service de Santé’, de heer Brugmans naar
Naarden om het Diaconiehuis in de Gansoordstraat op geschiktheid voor militair gebruik te
beoordelen. Bij zijn bezoek waren ook Antoine Louis le Vasseur, een voor Naarden belangrijke
Franse commissaris van oorlog, Willem Lobry van de Genie, de commandant van Naarden Jacques Quetard de la Porte en de maire De Wolff met zijn griffier Abraham Lopes de Leao Laguna
aanwezig. De heren waren het er over eens dat dit het enige gebouw in de Vesting was dat tot
hospitaal zou kunnen dienen; het had een mooie tuin en het lag dicht bij de kazerne. Het pand
zou na een verbouwing en uitbreiding met een ‘pharmacie’ en magazijn goed zijn voor 90 zieken.
De beslissing tot aankoop schijnt intern al snel daarop te zijn genomen, want voordat een contract was getekend, sloegen de militairen er al meel op zolder op. Daarmee was de Diaconie haar
turfzolder kwijt. Het leidde tot wat ongenoegen; maire De Wolff zou volgens de commissaris van
oorlog de voortgang traineren. Maar op 2 juni 1812 nam de onderprefect het besluit tot aankoop.
Voor de 18 bejaarden werd een ander onderkomen gezocht. Op 9 november 1812 vond de overdracht plaats, waarmee een koopsom van 7000 gulden was gemoeid.
Zie hiervoor de hoofstukken Staatkundige geschiedenis van de omwenteling en De militaire geschiedenis van de omwenteling in het Historisch Gedenkboek der herstelling van Neèrlands onafhankelijkheid in 1813, onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen, Haarlem 1912.
Stadsarchief Naarden, Inventarisnummer Nan 1281 (inkwartiering, transport en vivres militairen); Inventarisnummer Nan 1302 (ingekomen stukken).
Vanwege de omvang van ons tijdschrift is de bevoorrading van de Vesting met wapentuig en ook
de samenstelling van het garnizoen in dit verhaal buiten beschouwing gelaten. Voor een juist begrip is het wellicht voldoende hier te vermelden dat in de maand november 1813 het Arsenaal met
naastgelegen kogelpark al vol was gepropt met mortieren, houwitsers en kanonnen van verschillend kaliber. Op de bastions stonden 156 vuurmonden. Ook kogels en granaten had men toen al
meer dan genoeg in de Vesting. Halverwege het jaar 1813 had de prefect 6000 stuks aan wapenuitrusting aangeschaft voor de stad Amsterdam, maar omdat er het een en ander aan mankeerde, is
kort daarop al dat materieel naar Naarden gebracht om het daar te laten repareren. Begin november viel er aan een teruggave van dit wapentuig niet meer te denken. Sterker, de in Naarden gelegen kolonel Von Pfaffenrath van de ‘Bezoldigde Garde’ werd toen door zijn commandant eropuit
gezonden om in Amsterdam nog meer krijgsbehoeften voor Naarden op te eisen. Dat mislukte.
Henk Schaftenaar, Koeien uit Ouder-Amstel voor Naardens garnizoen (1813), in De Omroeper, jrg.
24(2011) nr. 4 pp. 121-125.
De Vesting in staat van beleg (1813), in De Omroeper, jrg. 11(1998) nr. 4 pp. 156-160. Bij dit artikel
is over twee pagina’s een kaart gedrukt waarop alle militaire gebouwen en noodonderkomens,
zoals de bomvrije schuilplaatsen en het noodhospitaal, zijn ingetekend.
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Willem Lobry (1773-1835)
Van kapitein-ingenieur te Naarden (1809-1815) naar dief in
het gevang (1825-1835)
Henk Schaftenaar
Op dinsdagochtend 21 oktober 1811 werd generaal Kraijenhoff om halfzeven van zijn
bed gelicht door de adjudant van Napoleon met het verzoek de keizer te vergezellen
naar Naarden. Kraijenhoff, in verlegenheid gebracht omdat hij nog in zijn hemd stond
en ook geen paard ter beschikking had, reisde Napoleon met een koets achterna. In
Muiden haalde hij de keizerlijke stoet in, kreeg een paard uit het gevolg, en reed stapvoets in gesprek met de keizer over het Zandpad langs de trekvaart naar de barrière bij
de brug van Naarden. Daar werd het gezelschap opgewacht door onder meer kapitein
Willem Lobry, die de keizer de sleutels van de vestingwerken aanbood. Lobry begeleidde Napoleon en Kraijenhoff langs de vestingwerken en was ook gesprekspartner in
de vergadering erna (1).
In 1824 herhaalde zich zo’n samenkomst toen generaal Kraijenhoff en de tot luitenant-kolonel bevorderde Lobry, koning Willem I begeleidden langs de vestingwerken
van Yperen. Na afloop werden beide Genie-officieren vereerd met een Militaire Willemsorde. Twee jaar later was Lobry de hoofdverdachte in een bouwfraudezaak. De
affaire werd een nationaal schandaal en leidde tot de val van Kraijenhoff. Lobry belandde in het gevang en overleed onder die onterende omstandigheden in 1835. Wie
was Willem Lobry?
Beroep en gezin
Willem Lobry werd in 1773 te Amsterdam geboren in het gezin van een kleermaker (2). Hij had een talent voor tekenen, volgde een militair-technische opleiding en werd in 1793 opzichter bij de Genie. In 1795, het eerste jaar van de
Bataafse vrijheid, werd hij benoemd tot extra-ordinair ingenieur en werkte als
volontair bij de Genie in Arnhem. In dat jaar trouwde hij met Adriana Margaretha Visbach (3), die bij haar moeder en stiefvader in Heusden woonde. Het

Huwelijksaankondiging van het aanstaande echtpaar Lobry-Visbach in de ‘Nationaale Courant’ van 3 augustus 1795.
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echtpaar vestigde zich in Heusden, waar vijf kinderen werden geboren (4).
In 1796 werd Lobry bevorderd tot luitenant-ingenieur en vier jaar later was
hij kapitein. In 1804 werd hij aangesteld te Brielle als Chef van de Genie van
het eiland Voorne en de stad Goedereede. In januari van dat jaar werd bij zijn
afwezigheid - vrouw en kinderen woonden nog in Heusden - een dochtertje
geboren terwijl er drie maanden later een van tweeënhalf jaar overleed. Al eerder was in Heusden een zoontje van ruim twee maanden overleden.
In 1805 woonde de familie Lobry te Brielle waar twee kinderen werden geboren. De jongste, zoon Jacque Marinus (1808), werd later ook officier, huwde
een vrouwe Toe Laer en veranderde zijn naam in Visbach Lobry (5).
In 1809 werd Willem, inmiddels kapitein der 1e klasse en te boek staand als een
uitstekend ingenieur, in de functie van chef van de Genie overgeplaatst naar de
vesting Naarden. Daar werd het echtpaar Lobry nog gezegend met de geboorte
van een meisje en een jongen. Bij het uitbreken van het beleg, 17 november
1813, woonde het gezin in de Schipperstraat (Kloosterstraat) en telde zeven
kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 16 jaar.
Chef Genie van Naarden
In die functie gebeurde het dat Lobry - de vestingcommandant zelf was ziek
- in 1811 met keizer Napoleon kon converseren tijdens de inspectie van de ves-

Artikel uit de ‘Courier van Amsterdam’ van donderdag 31 oktober 1811 over het
bezoek van keizer Napoleon aan Naarden.
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tingwerken en bij het overleg in het deftige patriciërshuis van J.P. Thierens aan
de Cattenhagestraat 8. Willem Lobry woonde zelf ook niet verkeerd. Hij had
van de oud-officier Le Jolle het pand Kloosterstraat 11 (het middelste Hendrick de Keyserhuis) gehuurd. Daar woonde en werkte hij totdat in 1815 het
Land - toen een koninkrijk onder Willem I - een grotere opdracht voor hem
bestemde.
Lobry heeft in die zes jaren behoorlijk zijn stempel op de vestingwerken van
Naarden kunnen drukken. In zijn rol van directeur en architect van de Genie
was hij het die tot aan de afkondiging van de Staat van Beleg in 1813 de militaire infrastructuur van de Vesting op orde had gebracht (6). Tijdens het beleg
bleef hij zijn functie behouden maar wel met een krachtige Franse kolonel uit
hetzelfde métier boven hem.
Het werk in de oorlog
Met de standplaats Naarden had Lobry geen geluk. Had hij op 17 december
1813 in het garnizoen Amsterdam gelegen, dan zou hij, gelijk Kraijenhoff en
vele anderen bij de omwenteling, de huig naar de politieke wind hebben gehangen en in naam van de nieuwe soeverein Willem met een oranje kokarde
op zijn uniform zijn verder gegaan. Maar bij het afkondigen van de Staat van
Beleg werden voor hem te Naarden de poorten voor een half jaar gesloten en
kon hij niet anders doen dan doorwerken in naam van de andere soeverein,
keizer Napoleon.
Om loyaliteitsproblemen te voorkomen had de keizer al in de tweede helft van
1813 vele Hollandse kolonels door Franse laten vervangen. Met dat oogmerk
kreeg Lobry in november de vier jaar jongere genie-ingenieur kolonel Pierre
Marie Joseph Daullé (1778-1871), als superieur direct boven hem (7). Daullé
zat constant op de lip van Lobry die niet veel anders meer deed dan het stipt
uitvoeren van orders en bevelen van zijn baas. Onder die gezagsverhouding
zien we Lobry vaak letterlijk de boer op gaan om paarden, karren, tuigen, foerage, kortom van alles en nog wat voor de Genie te regelen. De administratie
ervan behoorde eveneens tot zijn taak. Daarom weten we nu nog precies hoeveel paard en wagens van de burgerij dagelijks voor militaire doelen werden
ingezet (8). De garnizoensoorlogskas werd er zo’n 29.000 francs lichter van (8
francs voor een paard, wagen en begeleider per dag).
Op 19 februari 1814 zien we Lobry optreden bij het regelen van voor militaire
doeleinden geschikt geacht timmerhout dat hier en daar nog in de vorm van
schuttingen en in vervallen panden aanwezig was.Veel van dat hout was al in
januari opgestookt maar rond de tuin van dokter Craanen aan het eind van
de Turfpoortstraat stond nog een 34 meter lange schutting. Lobry en de tim58

merman Coenders taxeerden het hout
op 800 francs, waarna het werd gekocht
en vervolgens vertimmerd tot emplacementen voor het geschut en vlonders in
de kazematten. Alweer om het timmerhout confisqueerde Lobry op 30 maart
de gehavende opstand en schuren van
de herberg De Roskam bij de brug naar
de Schapenmeent. De timmerlieden
Coenders en Harshagen kwamen op
een waarde van 6300 francs waarna Lobry met de sloop kon beginnen.
Oranjegezind
Er zijn veel meer voorbeelden bewaard
gebleven van het uitvoerende werk dat
Lobry tijdens het half jaar oorlog binnen de wallen verrichtte. Bijzonder is
echter een aanwijzing waaruit blijkt
dat hij in vertrouwen aan de Hollandse
belegeraars buiten de Vesting geheime
informatie toespeelde over de Franse
bezetter. In een brief van 26 februari
schrijft kolonel Van den Bosch namelijk aan het hoofdkwartier in Amsterdam dat Lobry hem had doen weten
dat de Fransen het voornemen hadden
om een aanval op Muiderberg te doen
(9). Het sterke vermoeden bestaat dat
Willem Lobry, zoals ook vele anderen
in de stad, in zijn benarde positie voor
zijn Vaderland moet hebben gekozen.
Groot was dan ook bij hem de vreugde
toen begin mei 1814 de oorlog in Naarden afliep. Niettemin bleef hij trots op Kloosterstraat 11, het woonhuis en
de werken waarmee hij vanaf 1809 de kantoor van kapitein-ingenieur Wilfortificatie Naarden had versterkt. In de lem Lobry en zijn gezin.
aantekeningen over het beleg van Naarden van de schilder P.G. van Os (10), toen kapitein bij de Landstorm, staat op
12 mei onder meer: ‘Binnen de poort ontmoette ik eerst de kapitein der Genie
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Lobry, die gedurende het beleg in de Vesting had moeten blijven en in Naarden
woonde. Hij verwelkomde mij hartelijk en wij wensten elkaar veel geluk bij dit
wederzien. Vervolgens bewonderden wij de blindages (red.: bomvrije onderkomens) en het hospitaal, meest door bovengemelde kapitein, een Hollander,
getekend en gesticht.’

Berichtgeving met droevige inhoud van de familie Lobry in de ‘Opregte Haarlemsche Courant’ van 9 augustus 1814.
Drie maanden na het vertrek van de Fransen uit Naarden werd het gezin Lobry
getroffen door een trieste gebeurtenis. Op 4 augustus overleed, op het adres
Kloosterstraat 11, zoontje Lodewijk Carel slechts een jaar oud en drie dagen
later betrof het zijn drie jaar en negen maanden oude zusje Cornelia Wilhelmina. De kinderen stierven aan de mazelen. Uit de overlijdensadvertentie valt
op te maken dat het gezin zeven kinderen telde.
Het zuidelijk frontier
Na de val van Napoleon en de vereniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden werd er een plan ontwikkeld om door middel van een front van
grensvestingen voortaan de Fransen buiten het nieuwe koninkrijk te houden.
In de zuidelijke Nederlanden (België) moesten daarvoor 18 vestingen worden
versterkt. Generaal Kraijenhoff en de hertog van Wellington waren de stuwende en controlerende krachten achter dit project, waarvoor een fonds van 70
miljoen gulden ter beschikking kwam. Een groot deel van het kapitaal werd
opgebracht door Nederland en Engeland, het restant werd gedekt met herstelbetalingen uit Frankrijk (11).
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EAI te Yperen
In 1816 gingen de werkzaamheden aan het zuidelijk frontier van start. In iedere vesting was een Eerst Aanwezend Ingenieur (EAI) verantwoordelijk voor
het bestuur en het toezicht over de werken. Vanaf 1 januari 1816 was Willem
Lobry die functionaris voor de fortificaties van de stad Yperen (het huidige
Ieper in België). Te Naarden had hij nog ruim een jaar de leiding gehad bij
het herstellen van oorlogsschade en het opruimen van een deel van zijn eigen
werken. In Yperen wachtte hem een veel grotere taak. Daarom werden meer
officieren-ingenieurs, onder wie C.J. van Asperen en J.W. Themmen, aan zijn
bureau toegevoegd.
Op 4 juni 1816 lezen we Lobry’s naam in een advertentie in de Nederlandsche
Staatscourant bij de aanbesteding van een miljoen metselstenen in Yperen. Uit
die fase zijn van hem ook een ‘Memorie van Aanval en Verdediging’ en een
studie over de militaire versterking van Yperen bekend.
Op 4 april 1818 werden door Lobry, die in 1817 tot majoor was bevorderd,
en zijn superieur de kolonel Pieter Hennequin maar liefst 50 miljoen metselstenen aanbesteed. Dit enorme aantal was bestemd voor de bouw van een
kruitmagazijn, kazernes en redoutes te Yperen. In 1821 waren deze werken in

Detail van een tekening gemaakt door Willem Lobry van de fortificatiewerkzaamheden te Yperen zoals die te zien waren in 1821. Op de achtergrond de Kemmelberg en rechts de Sint Pieterskerk van Yperen. Collectie: Rijksprentenkabinet
Amsterdam.
61

aanbouw. Een ingekleurde tekening van de artistieke hand van Willem Lobry
laat die bouwfase nog altijd zien.
Ridder Militaire Willemsorde
In mei 1823 maakte koning Willem I
een inspectietour langs het zuidelijk
frontier, waarbij hij iedere dag een
vesting aandeed. Op 6 mei was de Majesteit met generaal Kraijenhoff op
bezoek bij Lobry, sinds 1822 luitenantkolonel, in Yperen. Na afloop van de
reis betuigde de koning zijn volkomen
tevredenheid over de zorg, de ijver en
de talenten die Kraijenhoff had getoond bij de versterkingen van het
frontier. Kraijenhoff werd dank toegezegd voor zijn grote diensten aan Vaderland en Vorst en beloond met het
Groot Kruis der Militaire Willemsorde
(MWO). Ook de kolonel Hennequin
en al zijn EAI’s werden op 12 mei met
dat ereteken beloond; Lobry werd ridder MWO der 4e klasse.

Luitenant-generaal baron C.R.T. Kraijenhoff met op de borst het in mei 1923
verkregen Groot Kruis der Militaire Willemsorde. Portret door H.J. Slothouwer uit
1838. Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.

Instorten van het buskruitmagazijn
In die tijd gingen er geruchten over slinkse streken van aannemers en over
gesjoemel door Genie-officieren die werkten aan het zuidelijk frontier. Publiek
en pers hechtten echter nog weinig geloof aan die verhalen omdat jaarlijks de
hertog van Wellington en Kraijenhoff de nieuwe werken inspecteerden zonder
ooit enig gebrek te bespeuren.
Maar toen in augustus 1824, na het verwijderen van de bekisting, het nog in
aanbouw zijnde buskruitmagazijn van Yperen instortte, rees het vermoeden
dat het ongeluk weleens door malafide praktijken zou kunnen zijn ontstaan.
Het duurde even eer de oorzaak aan het licht kwam. Kolonel Hennequin had
de rampspoed aan Kraijenhoff gemeld, die meteen een onderzoek gelastte en
in september zelf ging kijken. Hij constateerde met eigen ogen dat er in de 2½
tot 3 m dikke muren mortel en stenen van slechte kwaliteit waren verwerkt. De
generaal vreesde ondertussen voor het ergste. Op 18 maart 1825 was het onderzoek afgerond met als conclusie dat er was afgeweken van de voorschriften
in het bestek. Het werd een geruchtmakende kwestie die als gevolg van de grote
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publiciteit doordrong tot in alle lagen van de bevolking (12).
Voor het Hoog Militair Gerechtshof
Een nieuw ingestelde onderzoekscommissie onder leiding van de kolonelingenieur M.A. Snoeck kwam in augustus 1825 met een voor Lobry wel
zeer ongunstig rapport. Er waren sterke aanwijzingen dat er in Yperen grote
onregelmatigheden hadden plaatsgevonden. Lobry werd direct op nonactief gezet en verhoord door twee
rechters-commissarissen, die door het
Hoog Militair Gerechtshof waren aangesteld. Het verhoor gaf op 9 september 1825 aanleiding om Lobry en enkele van zijn officieren, onder wie zijn
schoonzoon luitenant-ingenieur Jan
Willem Themmen (13), in verzekerde Generaal-majoor jhr. M.A. Snoeck, in
1825 kolonel-ingenieur en leider van het
bewaring te stellen.
In oktober 1825 inspecteerden de onderzoek in de bouwfraude te Yperen.
rechters-commissarissen zelf de vestingwerken van Yperen en lieten in het bijzijn van de advocaat-fiscaal een proces-verbaal opmaken van de toestand van de gebouwen. Aan de hand hiervan
werd te Utrecht een vervolg gegeven aan de verhoren waarbij ook vele getuigen
en deskundigen werden betrokken. Circa een jaar later had de advocaat-fiscaal
zijn aanklacht op papier, waarop Lobry en de zijnen vanuit het gevang hun
verdediging konden regelen.
Steekpenningen en valsheid in geschrifte
Lobry had een aanzienlijk aantal stenen van hoge kwaliteit en prijs ten laste van
de schatkist gebracht, terwijl hij goedkopere gebruikte. Het aantal stenen ging
ook ver boven het aantal dat hij werkelijk nodig had. Verder had hij de levering
van stenen gedoogd die al bij een lichte aanraking in stof veranderden. Bij de
oplevering van gebouwen had hij de aannemers certificaten van deugdelijkheid
verstrekt terwijl hij de broosheid ervan kende. Tegen betaling van steekpenningen waren voorts gevolmachtigden gedoogd die niet hadden mogen worden toegelaten. Al het bedrog werd gedekt met valse verklaringen. Op de weekstaten
van de arbeiders stonden Lobry’s tuinman, huisbedienden en schrijver onder
gefingeerde namen. Zijn tuinhuis en meubilair waren clandestien gemaakt met
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’s Rijks materialen. Het is maar een gedeelte uit de reeks van Lobry’s zwendelarijen die alle tot strekking hadden zichzelf ten koste van de Staat te verrijken (14).
Veroordeling
De aanklager achtte Lobry schuldig aan het misdrijf van ontrouw in het bestuur
dat hem was toevertrouwd, van valsheid in geschrifte, van omkoping en van ontvreemding van eigendommen van de Staat. Uit hoofde van de enorme bedragen
die ermee waren gemoeid en het feit dat Lobry met de bouw van ondeugdelijke werken de Staat aan gevaar had blootgesteld, werden deze misdaden door
hem als zwaar aangemerkt. Zijn strafeis luidde: ontzetting uit de militaire stand,
veroordeling tot eeuwigdurende dwangarbeid, tentoonstelling op een openbare
plaats en brandmerken. Het hof verklaarde de aanklacht gegrond en veroordeelde Lobry tot deze straffen.
Lobry erkende het grove van zijn misdaden niet en verzocht om gratie. Hij zag
zichzelf meer als een ongelukkige dienaar van de koning die het slachtoffer was
geworden van allerlei kabaal en gekonkel; bij het proces waren getuigen toegelaten die een wrok tegen hem koesterden. Verder beweerde hij te weinig middelen ter beschikking te hebben gekregen om het toezicht goed te kunnen regelen.
Daarmee schoof hij de schuld ook door naar anderen. Daarnaast achtte hij het
onjuist dat hij door een militaire rechtbank was gevonnist, omdat bij zijn zaak
ook burgers waren betrokken.
Zijn verzoek om gratie werd afgewezen. Wel wijzigde de koning de straf van het
hof in die van ‘op het schavot met het zwaard over het hoofd’ (een terdoodveroordeling in schijn) gevolgd door twintig jaar opsluiting in een tuchthuis (15).
Executie op het Vredenburg
Op vrijdag 30 maart 1827 werd dat vonnis in het bijzijn van Lobry uitgesproken
en werd de schavotstraf op het Vredenburg te Utrecht voltrokken. Een in het
Frans uitgegeven krant publiceerde er een artikel over (16). Het blad had de gegevens verkregen van een burger die de uitspraak van het hof en de executie van
het vonnis had bijgewoond. Hier volgt een resumé.
Om negen uur nam de zitting plaats waarna Lobry, een man van gemiddelde
gestalte en met een bleek gezicht, op order van de president van het hof voor de
balie werd gebracht. Lobry was gekleed in zijn uniform van luitenant-kolonel,
maar zonder decoraties. Het kruis der Militaire Willemsorde was hem door de
rechtbank ontnomen. De griffier las vervolgens de al bekende uitspraak van de
rechtbank voor, waarna de inhoud van het koninklijk arrest volgde. Al met al een
nagenoeg vierenhalf uur durend betoog. Daarna werd de schuldige weggevoerd
om achter gesloten deuren te worden gedegradeerd. Bij terugkomst was Lobry
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Het monumentale pand Drift 29 (links) te Utrecht waar het Hoog Militair Gerechtshof was gevestigd. Detail van een tekening van K. Hannau uit 1899 uit de
collectie van het Gemeentearchief Utrecht.
gekleed in een blauw gewaad met een gele mantel erover. Op zijn hoofd had hij
een ronde hoed. In deze bespottelijke kledij wachtte hij tot het ogenblik dat hij
naar de gerechtsplaats moest lopen.

Het ‘Huis van Reclusie en Tuchtiging’, in de Sint Jorisstraat nummer 125 te Den
Bosch. Per 1 januari 2008 werd het pand opgeheven als Huis van Bewaring.
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Om twee uur verscheen Lobry, gevolgd door een detachement lansdragers, op de
Vreeburg, waar zich een grote menigte had verzameld. Toen het volk hem zag, brak
er een gejoel en gejauw los en stegen er kreten als ‘landdief’ boven de massa uit.
Bij het schavot was al wat nodig is voor een onthoofding neergezet. Er stond
een grote zak zand en in een hoek een doodskist met een zwart laken. Toen de
scherprechter was gearriveerd, werd Lobry tot op de helft ontkleed, stevig vastgebonden en geblinddoekt. Vervolgens zwaaide de beul hem het zwaard over het
hoofd, waarmee de executie was voltooid. Te midden van een twaalftal dienders
en onder escorte van de lansdragers werd de in schijn ter dood veroordeelde naar
de gevangenis teruggebracht.
Van het moment van zijn detentie tot en met het einde van het proces had Lobry
zich zeer bedaard en rustig van geest getoond. Het uitspreken van het vonnis had
hij in gelatenheid aangehoord; maar een keer toen hij in herhaling van lafheid en
woordbreuk werd beticht, kwamen er enkele tranen te voorschijn.
In de pistole
Op 18 april 1827 werd Willem Lobry per stoomboot naar het huis van ‘reclusie
en tuchtiging’ in ’s-Hertogenbosch overgebracht waar hem een gelijke behandeling wachtte als de overige gedetineerden. Maar vrijwel direct na aankomst
had Lobry al een verzoek aan de gouverneur van Noord-Brabant gericht om
tot de pistole (17) te mogen worden toegelaten. Dat werd hem op grond van
zijn zwakke gezondheid - aamborstigheid en een zwak zenuwgestel - per 9
oktober 1827 met de restrictie ‘voor zolang zijn gezondheidstoestand dat zou
eisen’, vergund. Op 26 augustus 1828 vernam de gouverneur van de gevangenisarts echter dat de gezondheid van Lobry was verbeterd. Daarom werd hem
het genot van de pistole ontzegd, mede doordat het praatje rondging dat de
familie van Lobry bezig was om meubelen uit zijn bezit te verkopen. ‘Men zou
wel eens kunnen denken dat met dat geld de pistole van Lobry werd betaald’,
schreef de gouverneur. Daarna ging het met Lobry beter. Hij gedroeg zich onderworpen en het leek erop dat hij de gedwongen omgang met het ‘uitvaagsel
van het mensdom’ zich niet in die mate aantrok als men van een man van zijn
stand zou verwachten.
Daarop richtte Maria Anthonia Lobry zich, mede namens haar broers en zusters, met een rekest tot de koning om voor haar vader toch het gerief van de
pistole te verkrijgen. Een en ander leidde bij de minister van justitie tot diepgaande afwegingen over de zin van gevangenisstraf gerelateerd aan Lobry en de
voorwaarden tot het al dan niet toelaten tot de pistole (18). De conclusie was
om Lobry wederom tot dit gerief toe te laten. Zo zal het wel zijn gebleven, de
familie was immers ruimschoots in de omstandigheden om in de kosten ervan
te voorzien.
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In 1829 heeft Maria Anthonia Lobry ook een poging ondernomen om, weer
met een smeekbede aan de koning, strafvermindering voor haar vader te verkrijgen. Maar de minister van justitie en commissaris-generaal van oorlog
(toen prins Frederik, de broer van de latere koning Willem II) achtten de misdaad van Lobry te verregaand en te onbeschaamd om nog enige toegevendheid
te kunnen betrachten.

Het Kasteel Woerden, in de tijd van Lobry dienend als strafgevangenis. Staalgravure van Joh. van Poppel, 19e eeuw.
Tot in 1830 heeft Willem Lobry, veelal tekenend en schetsend, in de gevangenis van Den Bosch doorgebracht. Na het uitbreken van de Belgische opstand
moest dit tuchthuis, door het in staat van beleg verklaren van Den Bosch, worden ontruimd. Bij deze verhuizing is Willem Lobry per schip, maar toen met
vele andere gevangenen en onder escorte van een zwaar bewapend detachement, op 6 november 1830 naar het huis van reclusie en tuchtiging in het slot
Woerden overgebracht. Daar is hij op 8 april 1835 op 62-jarige leeftijd aan een
beroerte overleden.
Noten:

1. Zie Levensbijzonderheden van den Luitenant-Generaal Baron C.R.T. Kraijenhoff, door hem zelven
in schrift gesteld, en op zijn verlangen in het licht gegeven door Mr. H.W. Tijdeman. Nijmegen,
1844.
2. Op 14 maart 1773 werd Willem Lobry gedoopt (hervormd) in de Oude Kerk te Amsterdam.
Zijn ouders waren de kleermaker Gerrit Jan Lobry (1735-1798) afkomstig uit Zwolle en Cornelia
Doeff (1741-1799) uit Amsterdam. Het echtpaar ging op 22 april 1763 in ondertrouw te Amsterdam en woonde onder meer in de Kalverstraat en op het Rokin. In dit huwelijk werden vijf kinderen geboren: Jacobus Harmanus (1764), Willem (1773), Cornelis (1777), Anna (1782) en Jan
Jacob (1786). Gerrit Jan Lobry was eerder gehuwd (27 juli 1760) met Anna Susanne Pogúe, van
wie hij scheidde. Uit dit eerste huwelijk werd geboren zoon Gerdt Jan (1761). Bron: dtb-boeken
Stadsarchief Amsterdam.
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3. A
 driana Margaretha Visbach (Middelburg 1774/75- Den Haag1848, ouderdom 73 jaar), dochter
van Hermanus Visbach en Gertruida van de Velde. Haar moeder huwde in 1789 voor de tweede
keer met Arnoldus Poelman, deurwaarder en diaken te Heusden. (Bron: dtb-boeken Heusden en
registers Burgerlijke Stand Den Haag).
4. Kinderen uit het huwelijk Lobry-Visbach: Gerrit Johannes (1797), Geertruida Arnoldina (1799),
Cornelis Hermanus (1800-1801), Johanna Helena (1801-1804), Maria Anthonia (1804), Johanna
Helena (1806), Jacque Marinus (1808), Cornelia Wilhelmina (1810) en Lodewijk Carel (1813).
Bron: dtb-boeken Heusden, Brielle, Naarden.
5. Jacque Marinus Visbach Lobry (Brielle 1808-Baarn 1894) trouwde op 16 juni 1839 met Jacoba
Christina toe Laer (Amsterdam 1811-Baarn 1897) en was toen 2e luitenant bij de kurassiers. Het
echtpaar is in Baarn gaan wonen. Hun zoon Adrien René noemde zich Lobry-Visbach (Baarn
1840-Chêne Bougeries, Zwitserland 1888). Hij werd landschapsschilder en maakte schilderijen
van onder andere het Meer van Genève en Zermatt.
6. Zie Henk Schaftenaar, Aan de vooravond (1813) van het beleg van Naarden, in deze Omroeper.
7. Kolonel Daullé was tevens ondercommandant van het garnizoen van Naarden. Met kolonel Falba,
commandant van een bataljon Etrangers, vormde hij een machtig en strijdlustig duo tegen de
belegeraars. Daullé liet het gevaarlijke geniewerk niet over aan Lobry. Hij ondernam zelf uitvallen
naar geschutsopstellingen van het belegeringskorps en ging daarbij zijn manschappen voor bij
het vernagelen (onbruikbaar maken) van kanonnen. Over hem werd verteld dat ‘vernagelen’ zijn
speciale liefhebberij was. Daullé is bij terugkomst in Frankrijk in 1814 door de koning benoemd
tot lid van het befaamde Légion d’Honneur en heeft daarna in tal van Franse regio’s de functie
van directeur van de Genie bekleed. In 1835 verkreeg hij de eretitel maarschalk en werkte nadien
als inspecteur der Genie. Zijn sublieme militaire loopbaan beëindigde hij in 1848 in de rang van
luitenant-generaal. Op 2 april 1871 overleed hij, bijna 93 jaar oud.
8. In februari bijvoorbeeld werden gemiddeld per dag 40 paarden, 20 karren en 20 begeleiders
ingezet voor het werk van de Genie.
9. Nationaal Archief (NA), archief Kraijenhoff, toegang 2.21.102, inventarisnr. 67 (ingekomen brief
van 26 februari 1814 bij de kolonel Verveer, aide de camp van luitenant-generaal Kraijenhoff).
10. P.G. van Os, Schetzen betrekking hebbende tot het bloccus, naderhand beleg rechter vleugel van Naarden. Hilversum (overdruk uit de Naarder Courant).
11. Zie F.H. van den Beemt, D. Boekema en K.K. Thijssens (red), 300 jaar bouwen voor de landsverdediging, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen ’s-Gravenhage, 1988.
12. Het bouwschandaal beperkte zich niet tot Yperen. Ook in andere grensvestingen kwamen problemen aan het licht. Zie hiervoor Dr. S.J. de Groot, Kraijenhoff-Lobry-Pasteur. Het korps Ingenieurs
en de bouwschandalen rond de grensvestigingen van het zuidelijk frontier (1816-30), in: Mars et
Historia, jrg. 29 (1995) nr. 4 (okt/dec). De Groot schrijft: ‘De meeste aandacht trokken Lobry en
zijn directe superieur, de generaal-majoor Hennequin (red.: in het najaar van 1825 was hij tot die
rang bevorderd), maar ook Kraijenhoff kon niet onbesmeurd blijven. Zijn reis naar West-Indië
(red.:van mei tot in september1825) werd gezien als een vlucht. De echtgenotes van Lobry en Hennequin zouden de minnaressen van de luitenant-generaal zijn geweest. Het schandaal rond de
metselspecieverhouding (te veel zand) gaf aanleiding tot tumult tijdens een preek in Den Haag
toen een dominee over de muren van Jericho sprak een man opsprong die riep: ‘Die muren waren
zeker gebouwd met kalk van Kraijenhoff’.’
In mei 1826 moest Kraijenhoff zelfs voor het Hoog Militair Gerechtshof verschijnen waar hij
werd ondervraagd omdat tegen hem een aanklacht was ingediend wegens nalatigheid en plichtsverzuim. Een diepe vernedering voor hem. Hoewel de aanklacht tot niets leidde, werd ook hij op
non-actief gesteld, waarmee hij van zijn voetstuk was gevallen.
Ook generaal-majoor Hennequin zat in april 1826 door deze kwestie bij het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht in arrest om verhoord te worden. Hij kon de vernedering niet verdragen en
sloeg in de ochtend van 10 mei in de cel de hand aan zichzelf.
13. Jan Willem Themmen (geb. Amsterdam 1794), in 1815 student in Leiden, in 1816 2e luitenantingenieur, in 1817 1e luitenant-ingenieur. Werkte onder Lobry aan de fortificatie van Yperen.
Trouwde op 17 augustus 1820 te Yperen met Geertruida Arnoldina Lobry (Brielle 1799-Brussel 1876). Van haar bestaat een door Nikolaas Pieneman geschilderd portret uit 1843. Themmen en ook kapitein-ingenieur Van Asperen werden in verband met hun betrokkenheid bij het
bouwschandaal bij vonnis van het Hoog Militair Gerechtshof in 1827 vervallen verklaard van de
Militaire Stand.
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Geertruida Arnoldina Themmen-Lobry
(1799-1876), in 1843 geportretteerd door
Nikolaas Pieneman. Particuliere collectie.
14. Een voorbeeld uit het requisitoir van de advocaat-fiscaal (bron: de Arnhemsche Courant
van 3 april 1827): Een weduwe, die haar steenoven in de omgeving van Yperen had, wist van
Lobry toestemming te krijgen om stenen te leveren van een kleisoort die nadrukkelijk in het
bestek was verboden. Verder liet zij zich de aanneming van gebouwen toewijzen op de naam
van haar zwager, een koopman in kant, terwijl
het verboden was de aanneming van stenen te
combineren met die van gebouwen. Ook kreeg
deze weduwe uit ’s Lands magazijnen een aanzienlijke hoeveelheid hout en lood, door aan
Lobry circa 50.000 frank toe te schuiven.
Uit de stukken betreffende het gratieverzoek
(zie noot 15) blijkt dat haar naam ‘de weduwe
Van Houtten de Witte’ was. Zij schonk aan Lobry obligaties, schilderijen en andere objecten. Deze giften strekten zich uit tot aan de kleinste
benodigdheden voor het huisgezin van Lobry. Van een andere aannemer, genaamd Maartens,
ontving Lobry Russische obligaties als geschenk. Uit deze stukken blijkt ook dat Lobry zich krachtig inzette voor het schoolwezen en de protestantse gemeente van Yperen. Minder positief hierbij
is echter dat hij de kerkbanken liet repareren door ’s Rijks werklieden en daarvoor, onder een gefingeerde naam, een rekening indiende bij het kerkbestuur. Deze rekening werd aan hem betaald.
De Groot (Mars et Historia, 1995) schreef: ‘Fraude was duidelijk gebleken, er was geknoeid met
bestekken. Zijn onrechtmatig verkregen verdiensten zouden zijn omgezet in meubels en schilderijen. Kraijenhoff weet nog te vermelden dat Lobry een ‘Chineesche Koepel’ (tuinhuisje) met
materialen van het Rijk en door rijkswerklieden had laten bouwen. Het werd direct afgebroken
door Lobry toen Kraijenhoff te Yperen verscheen en vervangen door een laurierboom in een bak.’
15. De processtukken van de zaak tegen Lobry bestaan niet meer. Ze zijn met de overige documenten
van het Hoog Militair Gerechtshof in rook opgegaan bij het bombardement op Den Haag in
1945. De stukken betreffende het gratieverzoek en een later verzoek om strafvermindering zijn
wel bewaard gebleven. Deze bevinden zich in Nationaal Archief: het Archief van het Ministerie
van Justitie 1813-1876. Toegang 2.09.01 inventarisnr. 5158.
16. Journal de la Province de Limbourg, dimanche 8-4-1827.
17. De pistole was een tegen betaling verkrijgbare kamer/cel in de gevangenis waardoor de gedetineerde zijn opsluiting niet meer met anderen hoefde te ondergaan. Bijkomende voorrechten van
de pistole waren betere voeding, betere ligging, vrijstelling van het dragen van gevangeniskleding
en vrijstelling van werk.
18. In een notitie van de minister van justitie uit die tijd (NA, toegang 2.09.01 inv.nr. 5158) staat
hierover onder meer: ‘Het doel toch van gevangenisstraf is niet om de veroordeelde door gering
voedsel, geringe kleding, ligging en dat wat verder in verband staat met de verpleging te tuchtigen,
noch ook om hem door harde of ongewone arbeid te kastijden of om hem het grievende van de
vernedering met andere misdadigers, meestal uit het uitvaagsel der mensen bestaand, te doen
verduren, maar om hem zo mogelijk zedelijk te verbeteren en om hem van zijn vrijheid die hij
verbeurd heeft, te beroven. Het mag dan ook naar inzien van ondergetekende als een vrij onverschillige zaak worden beschouwd, op hoedanige wijze de veroordeelde van die vrijheid verstoken
is, mits de verpleging of behandeling in een tuchthuis plaats heeft. Deze waarheden zijn door alle
tijden heen erkend en gevoeld en van daar ook dat het hier te lande als elders in de gevangenhuizen gebruikelijk is geweest, om de veroordeelden, die de middelen bezaten om zich te hunne
kosten te doen verplegen en te onderhouden afzonderlijk te huisvesten en te verzorgen.’
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‘Naarden sterker en socialer’
Herman Maijer (1887-1968), raadslid en wethouder in vooren naoorlogse tijd
Annie Verweij
Onder coryfeeën als de burgemeesters Coos Boddens Hosang en Jurjen Visser, wethouder Joh. Kuijer en gemeentearchitect Bab Deenik mag in het historisch tijdschrift voor
Naarden een artikel over het socialistische raadslid Herman Maijer niet ontbreken.
Maijer ontwikkelde zich van onderofficier tot beroepsbestuurder met een ‘gebroken
geweertje’. Hij woonde in het statige patriciërshuis Cattenhagestraat 11 en diende de
Naardense samenleving in de periode 1927-1958. Wie was deze krachtige SDAP-er
die de woning van de vroegere magistraten Van Hasselt en Fabius tot domicilie had?
Gezin en beroep
Herman Maijer (1) werd geboren in
Amsterdam op 13 april 1887, doorliep er
de lagere school en koos voor een loopbaan in het leger. Als zestienjarige werd
hij bij het Kampense Instructiebataljon
opgeleid tot onderofficier en kwam omstreeks 1907 in de rang van sergeant bij
het 7e regiment infanterie in het garnizoen van Naarden. Op 26 juni 1912
trouwde hij met de Bussumse Alijda
van de Pol en ging tegenover de Weeshuiskazerne in de Kloosterstraat wonen.
Binnen vijf jaar werden er vier kinderen
(2) geboren, maar bij het vierde kindje
overleed de moeder in het kraambed
op 11 mei 1917. De baby werd ondergebracht bij een oma en tante in Meppel,
maar kwam een jaar later weer terug in
het gezin nadat Herman met Antonia
Lourentia Snelleman was hertrouwd. Uit Herman Maijer in opleiding tot onderdat huwelijk zouden nog drie kinderen officier, ca. 1903.
voortkomen (3).
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kreeg sergeant Maijer een functie
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Zittend links sergeant Maijer tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog.
binnen de Stelling van Amsterdam en verhuisde naar de hoofdstad. Maar in 1916
was hij alweer in het garnizoen van Naarden terug en betrok de woning waar eerder het gezin van burgemeester Fabius had gewoond. In de Eerste Wereldoorlog
droeg Maijer weliswaar de wapenrok, maar kwam daarmee in wroeging. Als voorzitter van de plaatselijke onderofficiersvereniging maakte hij propaganda voor een
aansluiting bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en dat werd
hem niet in dank afgenomen door zijn superieuren. In 1919 hakte hij de knoop
door en verliet het leger, ja ... werd zelfs antimilitarist.
In die tijd werd Maijer actief lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij
(SDAP) en leider van de Naardense afdeling.
Van meubelzaak naar lunchroom
Om het hoofd financieel boven water te houden startte Maijer in 1923 een meubelzaak op het adres Cattenhagestraat 13, pal naast zijn woning. De winkel werd 11
augustus feestelijk geopend met een etalageprijsvraag. Vrienden die het goed met
Herman voorhadden waarschuwden hem: ‘We wensen je het allerbeste, maar als
je zo openlijk laat zien dat je socialist bent, dan kan je meteen wel weer inpakken’.
Herman had het hart op de tong en zijn vrienden kregen dus gelijk. Het meubelmagazijn was maar een kort leven beschoren.
Voor de broodnodige inkomsten opende het echtpaar Maijer daarop in de rechterhelft van het woonhuis een lunchroom (4). Het etablissement met verlof B (alcoholvrije drank) kreeg de naam ‘Amsterdamsche lunchroom’ en stond op naam
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‘ Een kort leven beschoren’.
van zijn vrouw. Het werd een succes. Al
het verkeer van Amersfoort naar Amsterdam en omgekeerd liep nog door de
Vesting en dat gaf heel wat klandizie.
Ondertussen werden er inkomsten verkregen uit de verhuur van een vertrek
boven de lunchroom. De ruimte werd
al snel het ‘lokaal of de zaal van Maijer’
genoemd (5).
Raadslid en agent van de Arbeiderspers
In de tweede helft van de jaren twintig
begon de politieke loopbaan van Herman Maijer vorm te krijgen. Op 6 september 1927, aan de vooravond van de
wereldcrisis, werd hij als enige socialist
beëdigd in een uit nogal vermogende
heren bestaande deftige gemeenteraad.
Het werd een moeilijke raadsperiode
met tal van ruzies en kuiperijen (6).
Maar nieuwkomer Maijer versaagde
niet en zette zijn beste krachten in om
tot een andere, betere wereld te komen.
Zijn socialisme werd gevoed door de
maatschappelijke ellende om hem heen;
de Vesting verkrotte zienderogen en het
drankmisbruik was ongekend.
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De Cattenhagestraat omstreeks 1930.
V.l.n.r.: Op nummer 9 de bakkerij annex
lunchroom van Kelder, op nummer 11
het patriciërshuis waarin links Maijer
woonde en rechts (bij de rijwielenstandaard) zijn lunchroom was gevestigd.
Op nummer 13 de winkel waar Maijer
eerder een meubelzaak dreef.

Herman Maijer met passanten in de deuropening van zijn lunchroom. Een foto uit
de jaren dertig.
Om gezondheidsredenen liet Maijer zich in het najaar van 1930 vervangen door de
onderwijzeres, mevrouw M.A. (Anna)
Adelaar-Fürth (7), de oprichtster van de
‘Bussumsche Montessorischool’. Gelukkig was zijn ziekte maar van korte duur en
kon hij bij de verkiezingen van juni 1931
weer als lijsttrekker voor de SDAP optreden. In dat jaar keerde hij, voor het eerst
met mevrouw Adelaar, in de raad terug.
Ondertussen was hij agent voor de Arbeiderspers, de uitgever van het socialistische dagblad Het Volk (later Het Vrije
Volk en nog later de Volkskrant) geworden. In de gemeente Naarden was Maijer,
die tevens ventte met het blad ‘Vrijheid,
Arbeid en Brood’, de enige bezorger van
Het Volk. Naarden werd door de uitgeEen krant die niet goed aansloeg in ‘het
moeilijke villadorp’.
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ver ‘het moeilijke villadorp’ genoemd; de rooie krant was er maar slecht te slijten.
Maar Herman deed zijn acquisitiewerk met verve en bereikte met wervingscampagnes mooie resultaten. Zo realiseerde hij in een kwart eeuw voor Het Vrije Volk
een grotere lezerskring.
De eerste socialistische wethouder van Naarden
Bij de verkiezingen van 1935 groeide de SDAP naar drie zetels. De architect J.W.
(Jan) Dinger werd de nieuwkomer in de fractie. In de aanloop naar de wethoudersverkiezingen kon door een ‘onderonsje’ van 6 van de 11 raadsleden ‘Gemeentebelang’, de grootste partij in de gemeenteraad, buiten spel worden gezet. Hierdoor
konden de katholiek Joh. Kuijer en Herman Maijer wethouder worden. Maijer
kreeg de portefeuilles Sociale Zaken en Onderwijs, terreinen waarop hij zich zeer
thuis voelde. De derde september van 1935 werd voor hem een gedenkwaardige
dag; voor het eerst in de geschiedenis van Naarden werd een socialist wethouder.
In die jaren dertig werd ook Naarden geteisterd door een enorme werkloosheid.
Voor een wethouder van sociale zaken
was er dus werk te over. En jawel, Maijer
realiseerde zich terdege waar hij eerder als
raadslid voor had gestreden. Onder zijn
gezag werd de ouderwetse armenzorg
vervangen door een moderne dienst voor
Maatschappelijk Hulpbetoon, de voorloper van de dienst Sociale Zaken. Daarmee
was de tijd voorbij dat armen, zieken en
werklozen geheel afhankelijk waren van
de hulp van familie, vrienden, de diaconie of het regenteske Burgerlijk Armbestuur. Radicaal werd gebroken met
een beschamend laag steunbedrag op
basis van een contraprestatie via een of
ander werkverschaffingsproject, het vernederende twee keer ‘stempelen’ op een
dag bij de Arbeidersbeurs en het gehate
‘potjeskijken’ bij werklozen thuis. Voortaan lag de verantwoordelijkheid voor de
ondersteuning van armen en werklozen
bij het College van Burgemeester en Wethouders, die daartoe een dienst instelden
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met een directeur en maatschappelijk werkers. Steun werd verschaft in het kader
van rijksregelingen en de armenwet.
In het verlengde hiervan werd onder leiding van Maijer de volkshuisvesting aangepakt. Een enquête in 1938 had aangetoond hoe de Vesting verkrotte; tal van
onbewoonbaar verklaarde woningen waren onverklaarbaar bewoond en met de
hygiëne was het slecht gesteld. Er moest iets gebeuren. In hetzelfde jaar nog werd
de moderne vuilnisemmer ingevoerd en wekelijks geleegd met een roltrommelauto. In het jaar erop werden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van arbeiderswoningen en woningen voor ‘ouden van dagen’ in het tuindorp Keverdijk,
vanouds de Schapenmeent. Ondanks het uitbreken van de oorlog kon de bouw
ervan - weliswaar in een versoberde vorm - in 1941 worden uitgevoerd.
De pers was er lovend over. ‘Woningen voor den levensavond’ en ‘Naarden voorziet
in een te lang verwaarloosde sociale zorg’, kopten zelfs landelijk bladen. Het ‘Algemeen Handelsblad’ schreef op 21 februari 1941:
‘Wanneer de levensavond is aangebroken, de kracht om in het moderne, vitale
tempo mee te arbeiden is verbruikt, dan heeft ieder die zijn plicht deed er recht
op, dat de laatste levensjaren zo zorgeloos mogelijk kunnen worden doorgebracht.

Uit de kranten: De bouwput voor de bejaardenwoningen in februari 1941 met op
de achtergrond, langs de bomen, de Muidertrekvaart en aan de horizon de Westdijk. Op de inzetten een bouwtekening uit 1940 en het reeds bewoonde hofje in
het begin van 1942. Eind november 1941 waren de in goudkleurige steen opgetrokken bejaardenwoningen - toen nog met uitzicht over de weidevelden - al klaar en
vrijwel alle bewoond.
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Geen mens zal dit bestrijden. Doch aan maatregelen die dit ook werkelijk waarborgen heeft het veelal ontbroken. Tot welke gevolgen dit heeft geleid is zonder
meer duidelijk: een tekort aan arbeiderswoningen, om van speciale woningen voor
de ouden van dagen maar niet eens te spreken. Hier wacht de overheid een taak.
De gemeente Naarden heeft in deze richting een goed voorbeeld gegeven. Na veel
moeite is zij er in geslaagd een fiks bouwplan er door te krijgen en de gemeente
heeft er geen gras over laten groeien; reeds vorige week is op de Schapenmeent de
eerste spade in de grond gegaan voor het graven van de funderingen der 39 arbeiderswoningen die daar zullen verrijzen: 17 woningen voor bejaarden, 10 normale
arbeiderswoningen en 12 voor grote arbeidersgezinnen.’
En in een lokale krant: ‘Zo zal het tuindorp eerstdaags worden uitgebreid met een
flinke wijk, waarvoor de G. Schipperstraat met enkele bochten zal worden doorgetrokken en waarvoor drie geheel nieuwe, reeds ontworpen straten zullen worden aangelegd: De Tets van Goudriaanstraat, de Jan Houtmanstraat en de Majoor
Kampsstraat. De namen van deze straten zijn reeds enige tijd geleden vastgelegd
op advies van ds. F.W. Drijver, en herinneren aan het langdurige beleg van Naarden
in de jaren 1813-1814.’
Na het realiseren van dit project brak er in Naarden een periode van stilstand en
achteruitgang aan. Als gevolg van de oorlogsomstandigheden vloeiden de zorgvuldig opgebouwde reserves uit de gemeentelijke kas weg. Nadat in mei en juli 1942
de burgemeester Coos Boddens Hosang en de gemeentesecretaris Jurjen Visser
door de nazi’s waren gegijzeld en in de eerste week van juli zeer veel joden werden
gedwongen uit Naarden te ‘evacueren’ en toen in die maand ook nog de NSB’er
M.J.G.J. (Marinus) van Leeuwen tot burgemeester werd benoemd, diende Herman
Maijer zijn ontslag in als wethouder van Naarden.
In de naoorlogse tijd
Na de bevrijding trad Maijer weer in functie als wethouder van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting. Op 7 mei 1945 betrad hij met zijn collega-bestuurders het Stadhuis en daarmee was het oude gezag weer hersteld. Zijn functie in de magistratuur heeft hij tot in 1949 mogen vervullen. In deze periode van wederopbouw - de
SDAP was sinds 1946 in PvdA veranderd - heeft hij nog heel wat van zijn idealen
kunnen waarmaken. Nog onder zijn gezag werden er circa 80 arbeiderswoningen
aan de Kolonel van Brienenstraat en de Tets van Goudriaanstraat gebouwd en
kwam er een gemeentelijk grond- en woningbedrijf tot stand om al deze bezittingen te onderhouden en beheren. In dezelfde periode werd ook een derde openbare
lagere school gebouwd, de Godelindeschool, en viel het besluit om een muloschool
op te richten en een lagere tuinbouwschool.
Kort na de oorlog was Boddens Hosang ook een tijdje burgemeester van Huizen.
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Herman Maijer installeert op zaterdagmiddag 4 oktober 1947 burgemeester
Jurjen Visser.
Onder die omstandigheden leidde Maijer de raadsvergaderingen in Naarden en
toen Boddens Hosang in juli 1947 naar
Doetinchem vertrok, was Maijer drie
maanden lang loco-burgemeester.
Echter, op 6 september 1949 werd Maijer
door de KVP en de liberalen buitenspel
gezet. Hij keerde wel als raadslid terug en
maakte zich daarbij zoals vanouds hard
voor sociale woningbouw en voor een
onderwerp als de afschaffing van de klassen op de begraafplaats.
Ook bij de verkiezingen van 1953 werd
Maijer bewust gepasseerd bij de wethoudersbenoeming. Evert Vermeer, het latere
Tweede-Kamerlid en voorzitter van de PvdA, die toen in Naarden de fractie leidde,
uitte zijn misnoegen over ‘het verdrijven van Maijer’.
Maar drie jaar later ontstond er plotsklaps een vacature in het College van B &
W. De KVP had de post moeten opvullen, maar beschikte niet over een gerouti-

Collegevergadering in 1948. V.l.n.r. gemeentesecretaris J. Calis, wethouder mr. A.
de Bruin, burgemeester J.Visser en wethouder H. Maijer.
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Uhersky Brod 23 oktober 1956. Herman Maijer vervangt burgemeester Visser en spreekt, in
het kader van de wederzijdse betrekkingen tot
Comenius, tot de gemeenschap.
neerde kandidaat. Een meerderheid van de
raad heeft toen de zeer ervaren Maijer - hij
had de tijd en de ambitie om deze functie
voor twee jaar te vervullen - naar voren
geschoven. Dat bleek een goede beslissing
want kort erop werd burgemeester Visser
(8) ongeneeslijk ziek. Al in de eerste raadsvergadering na de wethoudersbenoeming
moest Maijer hem vervangen als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en
nadat de burgemeester op 7 februari 1957 overleed, werd Maijer voor 7 maanden
loco-burgemeester.
In januari 1958 werd Herman Maijer benoemd tot ridder in de orde van OranjeNassau. In augustus van dat jaar nam hij - inmiddels 71 jaar oud - om gezondheidsredenen afscheid van de gemeenteraad. Daarmee kwam een einde aan zijn
politieke loopbaan. In zijn bestuurlijk functioneren had hij de gemeenschap altijd
centraal gesteld en persoonlijke en zelfs partijbelangen uitgeschakeld om Naarden sterker en socialer te maken. Ogenschijnlijk kwam hij stug over en kon hij
fel reageren tegen sociale misstanden, maar achter zijn onbuigzaamheid schuilde
warmte gevoed door krachtige idealen.
Op 11 november 1958 verlieten Maijer en zijn vrouw Naarden om zich opnieuw in
Amsterdam te vestigen. Daar overleed hij tien jaar later, 81 jaar oud.
Noten:

1. H
 erman Maijer was de zoon van Jelle Douwes (Oldeboorn 1850 - overleden vóór 1896) en Froukje Kremer (Schoterland 1851 - Meppel 1932).
2. Kinderen uit het huwelijk Maijer-van de Pol: Froukje (1912), Hendrik (1913), Herman (1915) en
Alijda (1917).
3. Kinderen uit het huwelijk Maijer-Snelleman: Antonia Laurentia (1920), Jelle Douwes (19231923) en Willem Rudolf (1927).
4. Naast het huis van Maijer, op nummer 9, werd in 1926 ook een lunchroom gevestigd met de naam
‘De Tijdgeest’. Deze zaak was eigendom van G. Kelder die daar tevens een brood- en banketbakkerij dreef.
5. Het zaaltje werd vooral gebruikt voor vergaderingen, maar het was ook het repetitielokaal van de
mondorgelclub ‘Kunst na Arbeid’.
6. Zie Freek Udo en Henk Schaftenaar, De Twisthoek. Heibel in de gemeenteraad over een bouwterrein
aan de Marktstraat (1925). In de Omroeper jrg. 24 (2011), nr. 3.
7. Marie Anna Adelaar-Fürth werd geboren in Darmstadt in 1884 en overleed in Auschwitz in 1944.
Zij trouwde op 27 mei 1909 te Keulen met Henri Adelaar (Deventer 1881 - Auschwitz 1944). Uit
dit huwelijk werden tussen 1911 en 1919 drie kinderen geboren.
8. Zie Annie Verweij, Jurjen Visser, veertig jaar op de bres voor Naarden. In De Omroeper jrg. 23
(2010), nr. 3.
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Het Weeshuissluisje
Henk Schaftenaar
Wie van de Admiraal Helfrichweg in de richting van het Naarderbos fietst, rijdt
door vanouds het Voorste Havenland, een gebied met tal van interessante elementen. Zo werd hier in het begin van de 15e eeuw een zeehaven gegraven, waarvan
het oudste tracé door inklinking nog altijd te zien is. Ter hoogte van de grote knik
in de Westdijk, dus vlak voor de tunnel, zakt het fietspad namelijk over de breedte
van de haven circa een halve meter omlaag.
Het grasland tussen het fietspad en de knik - het is een voormalige kom of waai
die bij een dijkdoorbraak ontstond - heet vanouds nog ‘het Haventje’. Je kon op
dat perceel precies één koe houden en daar was in de vorige eeuw de huurprijs op
gebaseerd.

Het perceel ‘het Haventje’ in de knik van de Westdijk gezien vanaf het Weeshuissluisje, waarvan de afsluitklep ontbreekt.
Door de aanleg van de Rijksweg A1 en westelijker het Naarderbos is hier het overzicht op de oude landschappelijke elementen wat verloren gegaan. Maar er zijn
nog enkele restanten te duiden. Bijvoorbeeld het stenen ‘Weeshuissluisje’ langs het
fietspad in de sloot bij het zojuist genoemde ‘Haventje’.
Om de betekenis ervan te kunnen doorgronden, is nogal wat historisch-geogra79

fische informatie nodig. We moeten
daarvoor terug naar het jaar 1533 toen
Naarden toestemming kreeg om bij haar
havenmonding hoofden in zee te maken.
Ter vergoeding van de kosten kreeg de
stad de aanslibbing van grond ertussen
in erfpacht. Die nieuwe gronden werden
de maatlanden van de Stad genoemd of
kortweg de Stadsmaten. In 1689 heeft
de stad het westelijke deel ervan overgedragen aan het Burgerweeshuis, een instelling die daar al landerijen bezat. Dat Het Weeshuissluisje.
buitendijkse ‘Weeshuisland’ loosde aanvankelijk haar water op de zeehaven ernaast. Maar toen deze in 1672 voorgoed
werd gedempt, moest voor een andere
weg worden gekozen.
Het Weeshuissluisje dateert uit die tijd.
Het diende voortaan om overtollig water uit het Weeshuisland te lozen op een
toen gegraven uitwateringssloot die door
het Voorste Havenland naar de stadsgracht liep. Vandaar werd het water via
de Muidertrekvaart op de Vecht en uiteindelijk de Zuiderzee gespuid.
Aanvankelijk werd het sluisje onderhouden door de regenten van het Burgerweeshuis, maar na 1782 kwam het voor
rekening van de Kademeesters van de De duiker met keermuur en beweegbare
Zomerkade, een college dat verantwoor- schuif in de weg naar Fort Ronduit.
delijk was voor de zeekade.
Om het overtollige water van het buitendijkse land op de stadsgrachten te kunnen
lozen, werd er tot in het begin van de 20e eeuw gebruik gemaakt van een boomgat in de weg naar Fort Ronduit. Over dat boomgat lag een houten brug, tot deze
bij de stormvloed van 31 januari 1877 werd beschadigd en vervangen door een
kraanbrug. Maar in 1911werd de kraanbrug afgebroken en het boomgat gedempt.
De afwatering van het buitendijkse land is toen verzekerd met een 13 meter lange
duiker, die, hoewel nu in ruste, nog altijd bestaat. Kort geleden werd de keermuur
met schuif ervan tiptop gerestaureerd.
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