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Het beleg van Naarden
(17 november 1813 - 12 mei 1814)
Ir. T. van Tol (1922-1996)
In 1983 maakte ir. Van Tol (1) uit Laren een geannoteerde transcriptie van een manuscript (2) van een kanonnier die in de oorlog van 1813-1814 in het Franse garnizoen van Naarden had gelegen. Van Tols transcriptie, een 39 pagina’s getypt document
dat niet in druk verscheen, begint met een resumé van het beleg. Zijn samenvatting
bleek in geredigeerde vorm en voorzien van illustraties geschikt om het als introductie
op de specifiekere verhalen over het beleg van Naarden in ons tijdschrift te plaatsen.
(Red.)
De nadagen van de Franse tijd
Nadat medio oktober 1813 Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig was verslagen en in november de ene na de andere Nederlandse stad zich - hetzij eigener
beweging hetzij onder militaire dwang van de Kozakken of Pruisen - aan de zijde
van Oranje schaarde, bleven boven de grote rivieren een zestal Nederlandse garnizoenssteden in Franse handen. In die vestingen bestond een groter of kleiner
deel van de bezetting uit Nederlanders, die - meestal daartoe gedwongen - in
Franse krijgsdienst waren of als militaire eenheden daarbij waren ingelijfd. Een
van die garnizoenssteden was de vesting Naarden, die door generaal baron
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Jacques Quetard de la Porte op 17 november 1813 in staat van beleg werd verklaard
en zich pas op 12 mei 1814 overgaf nadat Den Helder op 5 mei was voorgegaan.
Hoewel Napoleon reeds op 6 april afstand had gedaan van de troon en de Franse
Staat Lodewijk XVIII tot koning van Frankrijk had uitgeroepen, weigerde de
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Franse commandant van Den Helder, admiraal Verhuell, zijn eed van trouw aan
Napoleon te verbreken en was hij slechts bereid gehoor te geven aan een ontruimingsbevel uit handen van de nieuwe Franse koning. Ook Naarden capituleerde
pas toen Quetard de la Porte een daartoe strekkend bevel had gekregen van de
Franse kroon.
De bezetting
Het garnizoen van Naarden was bijeengeraapt uit allerlei Franse en Hollandse
korpsen, wat zich geheel laat rijmen met de krijgskundige omstandigheden van
die tijd. Napoleon was al eerder beducht geweest voor een moeilijk te verdedigen
Nederland boven de grote rivieren, zodat de grote troepenmacht en ammunitie
ten zuiden daarvan werd geconcentreerd. Het relatief kleine resterende bezettingsleger ten noorden van de rivieren stond onder commando van generaal
Molitor. Zijn divisie ontruimde echter al op 14 november Amsterdam en trok
zich terug op Utrecht, en twee weken later al op Gorinchem. In december waren benoorden de rivieren alleen nog de garnizoenssteden Coevorden, Delfzijl,
Deventer, Den Helder, Naarden en Gorinchem met allerlei legerrestanten door
de Fransen bezet.

Mannen van de Gooise Boerenlandstorm gewapend met jachtgeweren, pieken en
hooivorken. Detail van een ets van P.G. van Os in het Stadhuis van Naarden.
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De belegeringstroepen
Op 24 november 1813 werd generaal Kraijenhoff benoemd tot gouverneur van
Amsterdam en de omliggende forten. De Franse Nationale Garde van die stad
had zich aan de zijde van Oranje geschaard en noemde zich weer Amsterdamse
schutterij. In december begon Kraijenhoff met de samenstelling van een korps
ter insluiting van Naarden. Deze krijgsmacht werd aanvankelijk het Observatiekorps genoemd en werd opgebouwd uit infanterie van linie, schutterij van Amsterdam, vrijwillige scherpschutters, dragonders, artilleristen en mariniers. Kolonel Johannes van den Bosch aanvaardde in december het commando van dit
korps. Een toen ook opgerichte Gooise Boerenlandstorm maakte eveneens deel
uit van deze blokkade troepen. In november en december waren echter vrijwel
alleen de Kozakken en de Pruisen bij de belegering van Naarden operationeel.

De ruïne van het logement Zandbergen na het raseren van het schootsveld in december 1813. Detail van een tekening van Jacob Bolten. Collectie: Het Nederlands
Vestingmuseum.
Activiteiten van het garnizoen
Het garnizoen van de vesting Naarden heeft zich niet lijdelijk laten insluiten. In
november nog ondernamen ze vier expedities naar Muiden en Weesp en daarna
zouden ze zich nog 31 maal buiten de poorten begeven. In december was het
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De schutterij van Amsterdam in het uniform van de Nationale Garde in de voorpost Muiderberg in de winter van 1814. Detail van een prent uit de collectie van het
Rijksprentenkabinet Amsterdam.
doel vooral om het schootsveld te raseren; het werd van huizen en bossen geschoond waarin de vijand zich zou kunnen verschansen. Zo werden op 8 december het huis Kweeklust en het vermaarde logement Zandbergen in brand
gestoken. De muren ervan werden op 23 december neergehaald. De bezetting
waagde zich vervolgens tot aan Huizen, Bussum en de lunetten aan de Karnemelksloot, maar hun uitvallen werden ten koste van vele doden en gewonden de
meeste keren afgeslagen. De laatste dagen van december besteedde het garnizoen
aan het ontmantelen van de Zeebatterij ofwel het oude retranchement Ronduit.
In januari viel de vorst in en bleef, op drie korte dooiperioden na, aanhouden
tot 20 maart. Dit weer had tot voordeel dat de bezetting van de Vesting haar
belegeraars goed kon waarnemen. Nadeel was echter dat over de bevroren grachten en Zuiderzee zeer veel manschappen deserteerden. Bovendien slonk door de
aanhoudende koude de voorraad hout en turf in een hoog tempo. Herhaaldelijk moest er daardoor van buiten de Vesting hout worden gehaald. Vele bomen
werden gekapt en op De Kweek aan de weg naar Laren verdween zomaar een
aanplant van 20.000 stuks. In de Naardermeer en langs de trekvaart werden zelfs
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boerderijen en buitenplaatsen gesloopt om aan voldoende brandstof te komen.
Ook de voorraad foerage van de paarden baarde zorgen. Herhaaldelijk moest
van boerenbedrijven hooi worden gevorderd. Om het foerageprobleem te verlichten werden er op 12 februari 40 voor het militaire werk afgedankte boerenpaarden uit de stad gebracht en bij hun eigenaren terugbezorgd.
Na de vorstperiode deed het garnizoen pogingen om zich te ontdoen van de
knellende tang die de belegeraars rond de Vesting hadden gelegd. In maart nog
wist een Frans detachement een batterij van de belegeraars op de Westdijk te vernietigen en begin april lukte het om enkele kanonnen op de buitenplaats Berghuis te vernagelen. Een huzarenstukje vond plaats toen door een detachement
uit de Vesting bij Muiderberg een batterij met 3 vuurmonden werd overmeesterd
en in het dorp de Hollandse vlag van de toren kon worden gehaald. Generaal
Kraijenhoff die daar juist aanwezig was, werd bijna gevangengenomen. Dit avontuur kostte het Franse garnizoen wel zo’n 80 man.
Eind april volgden nog meer expedities, de ene keer om zoden voor walversterking te steken, dan weer om bruggen te repareren. Een Franse aanval op de lunetten aan de Karnemelksloot om daar een vijandelijke batterij uit te schakelen,
mislukte echter na hevige gevechten.

Beschieting van de vesting Naarden vanaf de batterij Kommerrust in april 1814.
Detail van een schilderij van P.G. van Os uit de collectie van het Rijksmuseum
Amsterdam.
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De bombardementen op de Vesting
In 1813 werd er door de belegeraars slechts één schot met een zesponder op de
Vesting gedaan. Alles bleef stil tot 19 januari 1814 toen een twee uur durende beschieting met granaten plaatsvond. Pas vanaf de tweede helft van februari werden
er vrijwel dagelijks granaten in de stad geworpen. Op 11 maart werd een batterij
in een van de lunetten aan de Karnemelksloot in gereedheid gebracht. Vier dagen
later werd er uit deze stelling vijf uur achtereen op de Vesting geschoten. Het was
slechts een voorproefje van een enorm bombardement dat op 4 april zou volgen;
van 5 uur in de namiddag tot 5 uur in de ochtend werd de Vesting vanaf vier batterijen met zwaar geschut bestookt. Wel 1500 granaten werden er in de Vesting
geworpen; er bleef geen huis onbeschadigd. Zelfs schoten de belegeraars een bres
in de wallen. Zo’n zwaar bombardement werd in de avond en nacht van 6 op 7
april nog eens herhaald met opnieuw aanzienlijke schade.
In de dagen erna bleef het schieten beperkt tot het over en weer wisselen van
schoten. Toen echter op 29 april het Franse garnizoen een concentratie van 200

De ruïne van de hofstede Stadzigt van de heer Van Slaghek tussen het Naardermeer
en de Karnemelksloot na de sloop van hout voor brandstof in 1814. Een tekening van
P.G. van Os uit de collectie van het Goois Museum te Hilversum.
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cavaleristen bij Bussum ontwaarde, werd besloten om er vanaf de wallen op te
vuren. Binnen een half uur tijd werden vanaf 5 vestingbatterijen niet minder dan
300 schoten gelost. ‘Het was alsof geheel Naarden werd omgekeerd’, schreef een
ooggetuige.
Eind april en begin mei vielen er nog enkele granaten in de stad, doch daarna
was het schieten afgelopen. De onderhandelingen waren zover gevorderd dat de
Vesting zich zou moeten overgeven.
Het garnizoen was er, met het permanente vuur vanaf de wallen en de herhaalde
uitvallen, lange tijd in geslaagd de belegeraars op afstand te houden. Slechts op
twee dagen na werd er door de Fransen geen schot van de wallen gelost.
Verrassend en gelukkig is het geringe aantal slachtoffers binnen de Vesting. Bij de
eerste beschieting van 19 januari werden 4 militairen en 3 burgers gewond. Op 16
februari werden 2 kinderen en 2 paarden gedood, op 15 maart 2 douaniers in de
kazerne en tenslotte op 4 april ‘een dienstmeid achter de koeien’, alsmede een paard.
Het leek erop dat er alleen slachtoffers vielen, als er niet tijdig dekking was gezocht.
Doden, gewonden en deserteurs
De grootste verliezen werden dus niet veroorzaakt door de bombardementen,

Het strijdtoneel bij een uitval van het Franse garnizoen van Naarden. Detail van
een tekening toegeschreven aan P.G. van Os uit de collectie van het Goois Museum te
Hilversum.
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maar ontstonden bij de tochten te velde buiten de poorten. De oorspronkelijke
garnizoenssterkte wordt geschat op 2200 man. Bij de overgave van de Vesting
zou nog 700 man zijn overgebleven. Naar schatting moet circa 575 man zijn
gesneuveld, gewond of krijgsgevangen zijn gemaakt. Het aantal deserteurs wordt
op 475 geschat. Circa 450 manschappen, onderofficieren en officieren werden
afgedankt en buiten de poorten gezet. Dit waren hoofdzakelijk Hollanders, veelal
Amsterdammers in dienst bij de Nationale en Bezoldigde Garde. Wellicht waren
het weinig geoefende militairen. De Franse staf beschouwde ze in ieder geval
als onbetrouwbare krijgslieden en monden die uit de karige voorraden gevoed
moesten worden.
Voorraden
Aan het begin van het beleg waren in de militaire magazijnen nog veel levensmiddelen volop aanwezig: azijn, bonen, jenever, meel, rijst, spek, gezouten vlees
en wijn. In die fase was er voor de paarden ook nog voldoende haver, hooi en
stro. Rond de jaarwisseling ontstond er in de winkels gebrek aan bonen, erwten,
jenever, gort, kaarsen, koffie, olie, tabak, thee en zeep. Ook linnen en schoeisel
werden schaars. Daarop gebood de commandant van de Vesting de burgers, die
niet beschikten over een voorraad levensmiddelen toereikend voor 5 maanden,

Detail van een brief van de vestingcommandant ‘Le Baron Quetard’ aan maire Poele
van Naarden op 1 februari 1814. De generaal schrijft dat hij heeft vernomen dat er
binnen de Vesting vee geslacht is zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Hij wijst de
maire op zijn plicht dat te voorkomen. Collectie: Stadsarchief Naarden.
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Permissiebriefje van Abraham Lopes de Leao Laguna (secretaris van de stad Naarden) voor slager S. de Wilde voor het slachten van een vaars. Het briefje is pas van
kracht na verificatie door de heer Pichonnier, de Fransman die tijdens het beleg de
levensmiddelen beheerde. Rechtsonder staat zijn handtekening. De karakteristieke
krabbels links zijn van de hand van De Leao Laguna. Collectie: Stadsarchief Naarden.
de stad binnen 8 dagen te verlaten. Een uitzondering werd gemaakt voor inwoners met publieke taken en voor degenen die voor de Genie werkten.
Door het tekort aan meel werd op 12 januari het soldatenbrood een stuk lichter,
terwijl op 1 februari voor de militairen het rantsoen jenever werd verlaagd. Een
rantsoen brood werd toen bepaald op circa 600 gram per dag. Dat was te weinig,
de militairen vulden het aan door bij de burgerbakkers brood te kopen. Maar
half maart ontstond er ook bij hen een gebrek. Om de burgerij aan haar trekken
te laten komen werd daarop bepaald dat de militairen pas na tienen bij de particuliere bakkers mochten kopen. Deze regeling had op 22 maart strubbelingen
tot gevolg.
Soortgelijke problemen deden zich voor bij de distributie van vlees. Door gebrek aan runderen werden er op 7 april voor de militairen 3 paarden geslacht.
De Franse kanonniers waren van deze menu-wijziging echter niet gediend. Een
kleine opstand dreigde, maar kon in de kiem worden gesmoord. Op 10 april
werd vervolgens door de generaal bepaald dat eens in de vier dagen paardenvlees
zou worden verstrekt. Later werd dat nog eens herhaald met de mededeling dat
op de andere dagen vers vlees, gezouten vlees en spek zou worden verstrekt. Het
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rundvlees was dus nog niet geheel opgeraakt maar uit alles bleek wel dat uit het
oogpunt van de voedselvoorziening het beleg niet veel langer had moeten duren.
De duur van het beleg
Het is eigenlijk verbazingwekkend dat de vesting Naarden op 5 dagen na een half
jaar heeft kunnen standhouden. Er was een bezetting van 2200 man op een bevolking van 1800 zielen, terwijl de belegeraars langzamerhand een sterkte hadden opgebouwd van 4300 man. Zij hadden echter lange tijd nodig gehad om
zich te organiseren. Bovendien kostte het hen erg veel tijd om diverse batterijen
te bouwen; constant werden zij gehinderd door uitvallen en aanhoudend vuur
vanuit de vestingwallen, vanwaar wel 11.000 projectielen werden verschoten.
Geen enkele vesting kan het tegen een belegering uithouden als er van buitenaf geen voedselhulp of militaire bijstand wordt geboden. Er waren echter geen
Franse troepen meer over die de Hollandse troepen hadden kunnen afleiden, of
die een poging tot ontzet hadden kunnen doen. Toch scheen het garnizoen tegen

Werklieden in dienst van het Observatiekorps doen op 11 januari 1814 een poging
om een geul in de ’s-Gravelandsevaart ijsvrij te houden met de bedoeling de vesting
Naarden te blokkeren. Het huis op de achtergrond is de woning van de weduwe Ten
Dam. Detail van een tekening van P.G. van Os uit de collectie van het Rijksprentenkabinet Amsterdam.
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half maart nog op hulp van buitenaf te rekenen.
De Vesting vormde echter een eiland temidden van vijandelijke legers. Bovendien zal de burgerij binnen de stadswallen weinig Fransgezind meer zijn geweest
en op een groot deel van de uit Hollanders bestaande krijgsmacht kon al evenmin staat worden gemaakt; een op de vier deserteerde. Toen de generaal de hele
Nationale en Bezoldigde Garde afdankte, besloten ook de Hollandse kustkanonniers en douaniers daartoe een verzoek in te dienen, dat echter niet werd ingewilligd. In die kritieke fase werd op een van de vestingbatterijen ook nog eens
sabotage gepleegd: twee kanonnen waren met houten pennen vernageld en dus
onbruikbaar geworden.
Krijgskundig gezien was de situatie binnen de Vesting hopeloos geworden. Ze
was te land aan drie zijden ingesloten en de toegang tot de Zuiderzee werd door
Hollandse schepen geblokkeerd. De oorspronkelijk bezetting was tot op eenderde geslonken en de voedselpositie was penibel geworden. Toch was het geen
militaire, maar een politieke beslissing die tot de capitulatie leidde. De vesting
Naarden had haar waarde bewezen, niet in het minst door het kundige beleid
van haar commandant, generaal Jacques Quetard de la Porte.
Noten:

1. I r. T. van Tol was landbouwkundig ingenieur en specialist op het gebied van grond- en pachtzaken.
Tussen 1982 en 1993 publiceerde hij verschillende artikelen over de geschiedenis van het Gooi,
veelal toegespitst op Laren. Op 22 juni 1996 werd aan hem de Emil Luden-penning uitgereikt. Kort
daarna overleed hij.
2. Het origineel van het manuscript bevindt zich in het Stadsarchief van Naarden. De redactie van De
Omroeper is in het bezit van de transcriptie van ir. Van Tol.
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Kozakken in de contreien van Naarden
Henk Schaftenaar
‘Met kleren en hoofddeksels van allerlei snit, geen spoor van uniform, sjofel en smerig,
met armetierige, broodmagere paardjes en een simpele trens als tuig, gewapend met
een ruwe lange paal met in de punt een soort spijker, ogenschijnlijk ordeloos krioelend
door elkaar, deden de Kozakken me denken aan wriemelend ongedierte’, aldus een
citaat van de Fransman François Dumonceau (1).
Het waren onze bevrijders van het eerste uur. Op 9 november 1813 overschreden ze de
oude landsgrenzen en zwermden in benden overal heen. Met de intocht van de Kozakken begon de uittocht van de Fransen. Hun woeste uiterlijk en imago van wreedheid
joeg vrees aan bij allen die Fransgezind waren. Maar ook de Oranjegezinden werden
niet vrolijk van hun verblijf. Menigeen slaakte een zucht van verlichting toen ze eind
december 1813 weer vertrokken.
Op naar Amsterdam
Het waren Kozakken uit de steppegebieden bij de rivier de Don die op 9 november 1813 onze oostelijke grens bij
Gramsbergen overschreden. Ze vormden de bereden voorhoede van de Russische legerkorpsen die met de Duitsers
en Pruisen de strijd tegen de Fransen
hadden ingezet. Ze stonden bekend om
hun militaire vaardigheden. Tijdens
veldtochten deinsden ze niet terug voor
roof. Alles wat blonk pikten ze in en dat
werd onder oorlogsomstandigheden
min of meer gedoogd.
Op 12 november stonden er Kozakken
voor de Bentheimerpoort in Coevorden, drie dagen later trokken er 50 de
stad Groningen binnen en op 19 november staken ze de IJssel over bij het
Katerveer in Zwolle. Op 22 november
werd door de majoors Elsenvangen en
Marklay met 250 Kozakken een poging Kozakken op een prent van Johannes
ondernomen om vanuit Nijkerk in Am- van Cuylenburgh. Collectie: Rijksprensterdam te komen. De tocht liep niet tenkabinet Amsterdam.
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helemaal naar wens omdat Amersfoort en Naarden moesten worden vermeden.
Maar over Spakenburg, Baarn, Hilversum, ’s-Graveland en Ankeveen lukte het
en op woensdag 24 november stonden de ruiters voor de Muiderpoort van het al
door de Fransen verlaten Amsterdam (2).
In ‘t Gooi
Die datum komt overeen met wat de kunstschilder P.G. van Os (1776-1839) er in
zijn aantekeningen over vermeldde (3). Van de nachtwacht van ’s-Graveland had
hij gehoord dat er in de nacht van 23 op 24 november veel paardenvolk voorbij
was getrokken. Ze waren van de kant van Laren gekomen maar in de duisternis
had men niet goed kunnen waarnemen wie het precies waren. Ze reden op kleine
paarden, dat was aan de voetafdruk te zien. Van Os haastte zich om bij vrienden
in Hilversum meer te weten te komen, maar die konden alleen vertellen dat er
die nacht een verdwaalde Kozak bij de maire had gelogeerd. Nog in Hilversum
zijnde, ging opeens de tijding door het dorp dat er vreemd volk bij de weg naar
Amersfoort was gezien. Toen Van Os er ging kijken, zag hij enige Kozakken de
weg naar ’s-Graveland inslaan. In juichstemming over de komst van deze bevrijders snelde hij naar zijn dorp terug vanwaar bewoners hem al tegemoet kwamen

Kozakken op patrouille in de omgeving van ’s-Graveland. Detail van een schilderij
van P.G. van Os. Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.
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Een bivak van de Kozakken bij ’s-Graveland, getekend door P.G. van Os. Collectie:
Rijksprentenkabinet Amsterdam.
met verhalen over wonderlijke mensen die ze op afstand hadden gezien.
De doortocht van de Kozakken leidde in ’s-Graveland tot het uithangen van de
oude Hollandse vlaggen en de Fransgezinden gingen er meteen vandoor.
Maar de vreugde was maar kort. In Loosdrecht werd twee dagen later de vlag
alweer door Franse gendarmes van de toren gehaald en vanuit Naarden ondernamen de Fransen de ene strooptocht na de andere. Zo werden in die dagen
Eemnes, Hilversum, Bussum en Weesp door vijandelijke detachementen bezocht
waarbij dekens, potten, pannen, koeien en hooi werden buitgemaakt. De verslagenheid was in ieders ogen te lezen. Men vreesde voor de verdere gevolgen van
deze penibele toestand. Kozakken had men alleen nog maar van verre gezien
en in de bezochte dorpen was geen enkel middel van verweer tegen de Fransen
voorhanden.
Op 28 november trok opnieuw een stroom Kozakken door ’s-Graveland. In Laren en Hilversum lieten ze enkele wachtposten achter. Toen het gerucht ging dat
het Franse garnizoen van Naarden het op ’s-Graveland had gemunt, kwam het
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hele dorp op de been. Burgers haalden hun jachtgeweren te voorschijn en boeren
bewapenden zich met hooivorken. Die nacht werden er op de heide grote vuren
aangestoken in de hoop dat de vijand zou denken dat daar Kozakkenkampementen waren. Gelukkig deden de Fransen geen uitval. Het zou trouwens nog tot 9
december duren eer er ook in ’s-Graveland een Kozakkenbivak werd gelegd.
De inname van Muiden
Te Muiden hadden zich al op 25 november 12 vrijwillige cavaleristen uit Amsterdam met enige Kozakken voor de poort vertoond om de stad op te eisen. Ze
werden met kanonschoten begroet en direct teruggedreven. Die dag kwamen er
ook voor het eerst enkele Kozakken voor de Utrechtse Poort van Naarden, maar
deze vertrokken eigener beweging al snel.
Op woensdagmorgen 1 december kwamen de Kozakken in veel grotere getalen
terug. In overleg met de Russische prins, kolonel Narischkin en generaal Kraijenhoff (1758-1840) had majoor Elsenvangen het plan beraamd om Muiden, een
vesting met een Franse bezetting van veel Hollanders in Franse krijgsdienst en
slechts één drieponder, te veroveren. In de vroege ochtend was hij ter plekke en
werd er, alleen om te waarschuwen, op de verdediging van Muiden gevuurd. De
schoten gingen hoog over en Muiden beantwoordde het vuur identiek. Bij deze
schijnvertoning raakte niemand gedood of gewond. Al na een uurtje kwamen de
strijdende partijen tot onderhandeling en werd de overgave van Muiden een feit.
Tegen tien uur trokken de Kozakken de vesting binnen, laadden er alle in beslag
genomen wapens op wagens en escorteerden de manschappen en officieren van
het Franse garnizoen van Muiden naar Amsterdam.
Een harde confrontatie bij Naarden
Om bij de inname van Muiden niet verrast te worden door een Frans detachement uit Naarden, had Elsenvangen uit voorzorg een deel van zijn manschappen
naar deze vesting gedirigeerd. Daar verliep de confrontatie tussen de Kozakken
en de Fransen minder fortuinlijk. Al bij het ochtendgloren, had de vijand de Russen vanaf de toren gesignaleerd. Toen ze zich dicht onder de Vesting vertoonden,
werd er vanaf het bolwerk Oud Molen met zwaar geschut op hen gevuurd. In
korte tijd, zo meenden de Fransen, werden er een onderofficier en vier paarden
gedood. De onverschrokkenheid van een van de Kozakken trok vanaf de wallen
de aandacht. De man was met zijn paardje tot vlakbij de brug naar de Vesting
gekomen. Drie keer werd hij vanaf de wallen beschoten. De kogels sloegen zo
dicht bij hem in de grond dat het zand om hem heen wegstoof. Niettemin bleef
hij onverstoorbaar en reed laconiek stapvoets weg.
De verliezen onder de Kozakken waren groter dan de Fransen dachten. In een
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Het Zandpad naast de trekvaart bij Naarden. Links het uithangbord van de herberg
De Roskam en rechts de brug naar de Schapenmeent. Bij de volgende brug het huisje
waar in december 1813 Verkerk woonde. Een tekening van Jacob Bolten uit 1792.
Collectie: Rijksprentenkabinet Amsterdam.
brief aan Kraijenhoff schreef majoor Elsenvangen dat hij die dag bij Naarden
twee van zijn mannen, onder wie een officier, had verloren. Twee andere krijgers
waren er zo ernstig aan toe dat hij de generaal moest vragen om verder voor hen
te zorgen. De lichtgewonden hield hij ter verpleging bij zijn eigen regiment. Zes
van zijn paarden waren gedood. Daarom vroeg hij de generaal om nieuwe.
In Naarden was het bij deze confrontatie tot een afschuwelijk ongeluk gekomen.
In de herberg De Roskam aan de trekvaart en in het huis bij de brug over de
vestinggracht woonden in die maand nog Hermanus van den Boogaard en Jan
Verkerk. Toen de Fransen bemerkten dat zich in de schuur van De Roskam enige
Kozakken schuilhielden, werd er met een zwaar kanon op gevuurd. De kogel, een
achttienponder, vloog door het dak van het huis van Verkerk en kwam terecht
in de huiskamer van de nabijgelegen De Roskam, waar het projectiel de schoonmoeder en, op haar arm, het jongste zoontje van Van den Boogaard doodde
(4). Dezelfde kogel kostte de herbergier de linkerhand. Verkerk, die ook in deze
kamer aanwezig was, werd aan zijn been gewond. Om half twee vertrokken de
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Grafmonument voor Maria Peters en Cornelis van den Boogaard, getekend door
Jacob Bolten in 1814. Collectie: Stadsarchief Naarden.
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Rustende en soepkokende Kozakken in 1813. Gezien de haverzak rechts worden hun
rijdieren niet vergeten. Detail van een prent van Pieter Bartholomeusz. Barbier. Collectie: Rijksprentenkabinet Amsterdam.

Een door de Kozakken gevangengenomen marketentster en een Franse soldaat
worden beroofd van hun eigendommen. Detail van een schilderij van Louis Moritz.
Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.
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Kozakken en konden de slachtoffers de
stad worden binnengedragen.
Speelgoed voor de Kozakken
In Muiden zette zich ondertussen,
onder escorte van Kozakken, de stoet
gecapituleerde militairen in beweging
naar Amsterdam. In hun midden bevond zich ook de 2e luitenant Büser
(1789-1868), die hierover vertelde dat
de stemming onder hen bedrukt was
(5). Ze hadden hun wapens moeten
afgeven en waren derhalve geheel overgeleverd aan het escorterende vreemde
paardenvolk. Halverwege Amsterdam
stopte de Russische aanvoerder in de Prins Leon Alexandrowitch Narischkin,
buurt van een wachtpost van de Kozak- kolonel en later generaal-majoor der
ken, die daar soep aten. Beleefd werden Kozakken op een miniatuur uit een
de Hollandse officieren uitgenodigd particuliere collectie.
om in het wachtverblijf van de soep
te komen proeven. ‘Doch de slang lag onder het loof verscholen en we zouden
de lepel soep duur moeten betalen’, schreef Büser een halve eeuw later. Onder
de vrolijke uitroep van ‘dobberi, dobberi’ werden de heren namelijk weldra van
hun horloges, degens, epauletten en ringkragen ontdaan en werden hun vest- en
broekzakken op munten doorzocht. Toen Büser van al zijn eigendommen was
ontroofd, viel het dievenoog van een van de Kozakken toevallig op zijn ring. De
man begon er zo aan te draaien, dat Büser bang was dat het zijn vinger zou kosten. Daarom gaf hij het sieraad maar goedschiks. Als geplukte kippen kwamen
ze in Amsterdam aan.
Ze waren zo verontwaardigd over hun schandelijke behandeling dat ze de ‘bevrijders’ van het land meer als rovers zagen dan als kameraden. Büser en zijn
kapitein besloten zich te gaan beklagen bij de bevelhebber van deze Russen, in
de hoop hun spullen terug te krijgen. Nadat prins Narischkin hen beleefd had
aangehoord, antwoordde de generaal op een gemoedelijke toon dat zijn manschappen net als kinderen dol waren op alles wat blonk en schitterde. Ze zagen
in de geroofde spullen slechts speelgoed en, vervolgde hij: ‘Niettemin doet het
mij leed wat u is overkomen; doch er zijn omstandigheden, dat men zijn onderhorigen met enige verschoning moet behandelen en iets door de vingers moet
zien dat men op rustiger momenten volstrekt niet zou gedogen. Legt u dus, als
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ge kunt, gelaten bij het ongeval neer! De tijd is niet ver meer weg, die u dat alles
ruimschoots zal vergoeden en u het smartelijk verlies van heden zal doen vergeten.’ En, nadat hij deze wijze woorden had uitgesproken, nodigde de vriendelijke
Kozakkencommandant beide officieren uit voor een goed glas wijn.
Kozakken in acties
De Kozakken zijn een maand in de contreien van Naarden actief geweest. Ze
kwamen en gingen echter wanneer ze dat wilden. Op 7 december werden er een
paar op de Oostdijk gesignaleerd en twee dagen later stonden ze in dichte mist
aan de andere kant van de Vesting. Daar namen ze enkele Franse pioniers (geniesoldaten) gevangen die werkten aan de bouw van een dam in de trekvaart. Ook
maakten ze twee boerenwagens buit, waarvan de voerlieden - Muiderbergers - al
eerder door de Fransen waren ingehuurd. De mannen waren erg content met
deze plotselinge bevrijding waardoor ze konden terugkeren naar hun dorp.
Doorgaans was men helemaal niet content met het optreden van de Kozakken;
ze klauwden en stalen van alles wat van hun gading was. De krijgsgevangene
douanier Jean-Baptiste François Longni vertelde tijdens zijn verhoor in Amsterdam dat hij bij de buitenplaats van de heer Nuboer (6) aan de Karnemelksloot
door de Kozakken was overmeesterd en dat zij hem niet alleen zijn geweer maar
ook zijn geld en horloge hadden afgenomen. Een andere douanier was bij de
buitenplaats Crailo door de Kozakken weer anders onder handen genomen; nadat hij was ontwapend, werden alle knopen van zijn uniform afgesneden.
De Fransen haatten de Kozakken door en door. Zij hadden hun wreedheid reeds
in Rusland aan de Grande Armée bewezen. Als hyena’s achtervolgden de steppekrijgers toen de uitgeputte Franse gelederen en zaaiden meedogenloos dood en
verderf onder hen. Op 11 december 1813 zag men tijdens schermutselingen bij
de Zwarteweg in Naarden een reactie op dat primitieve gedrag. Een aan zijn nek
gewonde Kozak wilde zich overgeven maar de Fransen weigerden hem gehoor en
vermoordden hem genadeloos met een bajonet. Zijn paardje en lans werden in
triomf de Vesting binnengebracht. Op woensdag 22 december herhaalden zich
zulke schermutselingen in heviger mate. Nadat in de vroege ochtend het dorp
Bussum zwaar onder het vuur van het wallengeschut had gelegen, trok een Frans
detachement van 700 man infanterie met 3 veldstukken op de belegeraars af. Er
volgden zware gevechten die tot het middaguur duurden. Aan Franse zijde vielen
er veel doden en gewonden. Bij de Hollanders telde men 9 doden (waaronder
3 Kozakken) en 11 gewonden. Opnieuw werd een Kozakkenpaard en -lans als
oorlogsbuit naar de Vesting meegevoerd.
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Ergernis
Teneinde paal en perk te stellen aan de
uitvallen en rooftochten van het Franse
garnizoen werd door generaal Kraijenhoff op 11 december 1813 een ‘Observatiekorps’ geformeerd, dat de Vesting moest insluiten. Kolonel Johannes
van den Bosch kreeg het bevel over
dat korps. Half december stelde deze
krijgsmacht nog maar weinig voor en
kon het zich bij uitvallen van de Fransen alleen maar concentreren op het
moeizaam terugdrijven van de vijand.
Door het gebrek aan soldaten, wapens
en munitie was dit, in het prille stadium van de omwenteling, alleen mogelijk met hulp van de geallieerden, hier
dus Pruisen en Kozakken. Maar deze Kolonel Johannes van den Bosch in de
bondgenoten hielden zelden woord.
functie van gouverneur-generaal van
Om een gedegen blokkade rond Naar- Nederlands-Indië, geportretteerd door
den te leggen, maakten kolonel Van Cornelis Kruseman in 1829. Collectie:
den Bosch met zijn collega Brabanski Rijksmuseum Amsterdam.
van de Kozakken op 12 december een
verkenning ‘tot onder het vuur van het kleingeweer van de vestingwallen’. Er zijn
daarbij plaatsen bepaald waar voorposten zouden moeten komen. Brabanski beloofde voor het dorp Bussum 100 Kozakken in te zetten en er op de buitenplaats
Crailo net zoveel te stationeren. De volgende dag werden deze voorposten wel
door de Hollanders bezet, maar de Kozakken kwamen niet opdagen. Ze bivakkeerden in Weesp en plaagden er de burgers door te pas en te onpas van alles en
nog wat bij de bevolking op te eisen. Nadat Van den Bosch hierover zijn irritaties
schriftelijk had geuit, werden er op 15 december toch 70 Kozakken in Bussum
gelegerd. Maar de kleine boerenbevolking van Bussum was hier helemaal niet
blij mee en menigeen overwoog om te vertrekken.
		
Vertrek
Op 16 december werden de posities die kolonel Van den Bosch rond de Vesting
had ingenomen zeer verzwakt door een onverwacht vertrek van de Pruisische cavalerie. Op het eskadron Kozakken in Weesp kon hij ook nog steeds niet rekenen;
deze Russische ruiterij, circa 150 man sterk, bleef daar maar nutteloos rondhangen. Ze waren zelfs niet bereid om mee te werken aan een tijdelijke bezetting van
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de Lunetten aan de Karnemelksloot.
Van den Bosch was de Kozakken inmiddels meer dan zat. Aan een nieuwe belofte werd door Brabanski evenmin voldaan en toen op 25 december het bericht
kwam dat de Russen zouden vertrekken, was de kolonel blij dat hij van ze af was.
Wel waarschuwde Kraijenhoff zijn kolonel: ‘Pas op, de vijand komt dit ook te
weten en maakt er misschien wel misbruik van’. Maar het Observatiekorps was
inmiddels zo sterk dat een uitval van de Fransen met vertrouwen tegemoet kon
worden gezien.
Op 26 december stelde Narischkin nog 50 Kozakken aan Kraijenhoff ter beschikking. Het werd de laatste loze belofte want twee dagen later was de hele Russische
cavalerie uit onze omgeving vertrokken (7).
Noten:

1. Dit citaat is ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie.
2. Zie het hoofdstuk 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.
3. P.G. van Os, Schetzen betrekking hebbende tot het bloccus, naderhand beleg rechter vleugel van Naarden. Hilversum (overdruk uit de Naarder Courant).
4. Dat zoontje was Cornelis van den Boogaard, die was geboren op 26 januari 1813. Hermanus van
den Boogaard (overleden op de Roskam in 1860, 78 jaar oud) was gehuwd met Anne Jurrissen, de
zuster van de herbergier Jan Jurrissen van het Amsterdamsche Veerhuis (later De Beurs). De moeder van Anne Jurrissen was Maria Jurrissen-Peters (64 jaar oud). Na het drama is het gezin tijdelijk
gaan wonen bij Jan in het Amsterdamsche Veerhuis.
Z
 ie ook: H. Schaftenaar, Een tekening van Jacob Bolten ter herinnering aan de droeve gebeurtenis op 1
december 1813 in de herberg De Roskam, in De Omroeper jrg. 10 (1997), pp. 114-116.
5. Dr. J.Th. Büser, Vijftig jaren terug. Herinneringen uit mijn militaire leven, vóór, bij en na Nederlands
herstelling in 1813. Uitgegeven te Deventer, A. ter Gunne.
Z
 ie ook: H. Schaftenaar, Een Hollandse officier in een Frans garnizoen. Jacob Theodoor Büser (17891868), 2e luitenant te Naarden in november 1813, in De Omroeper jrg. 26 (2013) nr. 3.
6. De buitenplaats van de heer Nuboer lag op de plek waar later de boerderij Nooit Gedacht (aan de
Amsterdamsestraatweg ligt ook een boerderij met deze naam) stond, nu Naardermeer 5.
7. De gedetailleerde gegevens over het optreden van de Kozakken bij het beleg van Naarden zijn ontleend aan de briefwisseling tussen kolonel Van den Bosch en generaal Kraijenhoff aanwezig in het
Nationaal Archief, archief Kraijenhoff, toegang 2.21.102, inv. nr. 63.
Verder komen de gegevens uit tal van originele manuscripten van dagboeken, journalen en memorialen over de oorlog van 1813-1814 aanwezig in het Stadsarchief van Naarden en in het Nationaal
Archief.
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‘In naam van Napoleon’
Kolonel Jean Falba (1766-1848), daadkrachtig strateeg beleg
Naarden
Henk Schaftenaar
In De Omroeper jrg. 12 nr. 3 werd een artikel gewijd aan de militair Jean Falba, die als
kolonel in december 1813 door de Franse commandant van de Vesting Naarden belast
werd met het algehele bevel over de troepen van Naarden. Sedert de publicatie zijn al
weer 14 jaar verstreken en intussen is er meer bekend geworden over deze roemruchte
militair. Drie jaar geleden werd in Parijs zijn uniform geveild (1) en vorig jaar ontving
de redactie een afbeelding van Falba in de rang van kapitein op missie in Italië (2).
Ook over zijn loopbaan (3) en het in 1813-1814 onder zijn commando opererende 4e
Régiment Etranger zijn nieuwe gegevens beschikbaar gekomen (4).
Ons eerdere artikel werd gepubliceerd onder de titel ‘Maarschalk Jean Falba’. Daarmee werd hem te veel eer bewezen. Hij eindigde zijn carrière inderdaad als ‘maréchal’,
maar in de geringere betekenis van ‘brigade-generaal’. Zo ook moeten we nu de toen op
hem gerichte kritiek aangaande de plundering van Woerden herzien; de ellende vond
weliswaar plaats in zijn aanwezigheid, maar het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat hij
daartoe de opdracht zou hebben verstrekt (5).
Wie zich wat meer verdiept in het levensverhaal van Jean Falba, leert de man kennen als een daadkrachtig maar tegelijk ook correct handelend beroepsmilitair. Reden
waarom het zinvol is de persoon Falba en zijn daden door middel van dit artikel in een
juister perspectief te plaatsen.
Haïti
Jean Falba werd op 13 september 1766 geboren (6) in het Franse Mont-de Marsan
(Les Landes) en was de zoon, kleinzoon en neef van hoge militairen die zich hadden onderscheiden in de legers van Louis XIV en Louis XV.
Falba startte zijn militaire loopbaan op 1 juni 1791 als volontair in Korps Dragonders van Port-de-Paix op de westelijke helft van het Caraïbische eiland Hispaniola,
later Haïti geheten. Tijdens de negeropstand aldaar nam hij deel aan tal van operaties om de rust in deze Franse kolonie te herstellen. Bij een hardnekkige strijd
viel hij met zestien van zijn kameraden in handen van de opstandelingen. Van dit
peloton werden alleen hij en een kok gespaard; Falba werd particulier secretaris
van de rebellenleider, de kok werd elders ingezet en de anderen werden met bajonetsteken gedood. Al na achttien dagen kwam er een einde aan de opstand en werd
Falba vrijgelaten.
In juli 1793 raakte Falba bij een aanval op een Spaanse wachtpost elders op het
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‘Souvenirs de Jean Falba’, zoals verkocht
in 2010 op een veiling te Parijs.
eiland door een bajonetsteek in de rechterhand gewond. Voor zijn betoonde
moed werd hij op 20 juli bevorderd tot
luitenant. Daarop maakte hij met 35
manschappen op het corvet Lascaras
een kruistocht rond het eiland en liep
in gevecht met een Engels oorlogsschip
flinke averij op waarbij vier gewonden
vielen. Na de afschaffing van de slavernij
op Haïti in september 1793 vertrok Falba naar New England om te herstellen
van alle ontberingen en vermoeienissen
in de Franse kolonie.
Pacificatie van Bretagne
Na zijn herstel voer Falba als commandant bij verschillende korpsen op meerdere
marineschepen. In de eerste helft van 1794 escorteerde hij op het slagschip ‘La
Ville de Lorient’, een konvooi van 400 zeilschepen van Philadelphia naar Brest. De
zeereis duurde 5 maanden. Op 17 juni 1795 streed hij mee, inmiddels als kapitein,
op de ‘Watigny’ in de zeeslag aan de zuidkust van Bretagne.
In september 1795 kreeg hij de opdracht om Port-Louis (Bretagne) te zuiveren
van opstandige koningsgezinden. Na verschillende gevechten bracht hij de stad
Josselin in staat van verdediging en werd daar aangevallen door een leger van 4000
royalisten. Na een hevige strijd, met aan beide zijden talrijke doden en gewonden,
lukte het Falba het arrondissement Josselin te pacificeren. Vervolgens verschoof
zijn werkterrein zich naar het naburige Vannes waar hij op 23 mei 1796 roem verwierf door ongewapend, helemaal alleen en met minachting voor alle gevaren, in
de Bourg de Grand-Champ met de leiders van de tegenstanders te gaan onderhandelen. Zijn missie slaagde wonderwel; binnen de kortste keren herstelde hij
de rust in heel het departement Morbihan. Zijn superieur, generaal Quantin, had
zo’n waardering voor deze daad van Falba dat hij hem terstond benoemde tot zijn
eerste adjudant.
Schipbreuk en op escorte in Italië
In de nieuwe functie ging hij in het najaar van 1796 te Duinkerken aan boord van
de ‘Colombe’ om met een vloot van kanonneerboten, schoeners en andere schepen
een landing uit te voeren in Schotland. Eenmaal buitengaats werden tal van sche145

Kapitein Jean Falba in 1801 tijdens de Tweede Italiaanse Veldtocht.
pen, waaronder ook de ‘Colombe’, door verwoestende windstoten op de kust van
Duinkerken gesmeten. Na een hachelijke strijd van vier uur met de golven kwam
Falba op een vlotje weer aan land. De expeditie naar Schotland werd afgeblazen.
Falba diende nog vier jaar op oorlogsschepen en ontwikkelde zich tot specialist op
het gebied van de artillerie bij de marine.
Terug van een grote patrouille door de Middellandse Zee ging Falba op missie in
Italië. Over land escorteerde hij een konvooi van Milaan naar de hak van Italië. Bij
de grens met het koninkrijk Napels werd zijn colonne aangevallen door een groep
plunderende bandieten. In het gevecht vielen veel doden, onder wie een soldaat uit
de gelederen van Falba.
Staffuncties en een ontsnapping in de Slag bij Bautzen
Van 1803 tot1813 formeerde Falba verschillende artilleriebataljons voor de marine. In staffuncties werkte hij te Parijs, Milaan en in de marinesteden Toulon,
Boulogne en Brest. Om zijn grote verdiensten werd hij op 14 juni 1804 opgenomen
als lid van het befaamde Légion d’Honneur. Het daarbij behorende kruis ontving
hij uit handen van keizer Napoleon persoonlijk. In 1809 en 1812 volgden zijn benoemingen tot majoor en kolonel.
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In april 1813 werd Falba benoemd tot commandant van het 1e Régiment Artillerie
der Marine in de ‘Duitse Armée’ en vocht van 20 tot 28 mei 1813 mee in de slag
bij Bautzen en Wurschen (ten oosten van Dresden). Daar stonden aan beide zijden
100.000 man tegenover elkaar. Omstreeks 20.000 geallieerden verloren er het leven. Bij de zegevierende Fransen waren het minstens 11.000 man. Falba ontsnapte
er nipt aan de dood, het paard onder hem werd dodelijk getroffen.
De Opstand in Holland en de plundering van Woerden
Op 6 augustus 1813 werd Falba benoemd tot commandant van het 4e Régiment
Etranger te Haarlem. Dit ‘vreemdelingenlegioen’ bestond uit 2336 manschappen
en officieren verdeeld over drie bataljons. Het regiment werd ook wel het ‘Régiment de Prusse’ genoemd vanwege de vele Pruisische soldaten die er in dienden
en die bekend stonden als vrij rauwe klanten die zich nogal eens buiten de perken
begaven (7).

Sterktestaat van het 4e Régiment Etranger op 7 oktober 1813 te Haarlem.
Het korps was ingedeeld bij de 17e Territoriale Militaire Divisie onder commando van generaal-majoor Molitor, die zijn hoofdkwartier in Amsterdam had. Op
maandag 15 november verruilde Molitor Amsterdam voor Utrecht en liet ook
Falba met zijn regiment daarheen overkomen.
Voor de Fransen negatieve ontwikkelingen volgden elkaar razendsnel op. In Amsterdam en Den Haag braken opstanden uit. In andere Hollandse steden wierp
men de Franse tricolore terzijde, tooide men zich met Oranjelinten en werden
in naam van de Prins van Oranje nieuwe besturen ingesteld. Zoals op donderdag
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18 november in Woerden, waar de plaatselijke Franse commandant uit veiligheid
naar Utrecht was gevlucht. Maar de volgende dag kwam hij terug, met Falba en een
detachement van 250 soldaten. Zonder enige vorm van revanche herstelde Falba
het Franse gezag in Woerden en vertrok de volgende dag weer naar Utrecht.
Drie dagen later, 23 november, trokken echter vanuit Leiden een paar honderd
Hollandse schutters en vrijwilligers onder leiding van een generaal en een kolonel
naar Woerden en joegen de Fransen uit de stad. Met deze overmoedige daad van
de tegenstander werd Molitor in het nabije Utrecht wel zeer getart. Dezelfde nacht
nog stuurde hij er wederom kolonel Falba met een deel van zijn regiment (8) op af.
Generaal Gency en waarnemend prefect Joseph de Stuers vergezelden hem. In de
vroege ochtend van woensdag 24 november maakte Falba zich, na een gevecht van
40 minuten opnieuw meester van Woerden. Hij was daarbij gewond geraakt door
een kogel in zijn rechterdijbeen en tijdelijk uitgeschakeld.
Hierdoor miste Falba de controle over minderwaardige elementen in zijn regiment; ze waren ‘mata glap’ (gek) geworden, zo schreef Van Buuren (5). Zonder bevel en tegen de bedoeling van Falba in, was het soldateske doorgeslagen naar daden
van grof geweld tegen de onschuldige bewoners van Woerden; er werden tientallen
ingezetenen zwaar mishandeld en wel 26 gedood. Er werd vernield, geplunderd
en geroofd, naar schatting wel voor 280.000 gulden. De Stuers verklaarde nadrukkelijk dat Gency, Falba en hijzelf al het mogelijke hadden gedaan om het geweld te
keren, maar waren daarin slechts ten dele geslaagd.
Pas de volgende dag was er weer volledige controle over de manschappen en keerde de hoofdmacht naar Utrecht terug. Falba kreeg evenwel een bedankje van Molitor: ‘Kolonel, ik feliciteer u met de krachtige wijze waarop u de verovering van
Woerden hebt verricht; het doet me genoegen hiervan rekenschap te geven aan het
gouvernement.’
Het beleg van Naarden
In de nacht van 27 op 28 november ontruimde Molitor Utrecht en trok met zijn
staf op Gorinchem aan. De dag ervoor was Falba, ondanks de wond aan zijn been,
met een elite uit zijn regiment vertrokken om Amersfoort te bezetten. Daarmee
voorkwam hij een aanval op de stad door oprukkende Pruisen en Kozakken. Dezelfde avond nog maakte hij zich met zijn bataljon klaar om Naarden te versterken.
In het holst van de nacht en achtervolgd en beschoten door de geallieerden trok
hij op de Vesting aan. De tocht verliep evenwel in goede orde en op zondag 28
november marcheerde Falba met zijn bataljon, inclusief twee gesneuvelden en tien
gewonden, om twee uur de vesting Naarden binnen.
De inwoners van Naarden waren niet blij met zijn komst; verhalen uit Woerden
waren hem vooruitgesneld en deden het ergste vrezen. Dat de plundering geen fa148

Ruïne van het ‘Roodpannenhuis’ aan de trekvaart bij Naarden, nadat de Fransen er
hooi hadden gehaald en de Hollanders de hofstede hadden verbrand. Een tekening
van P.G. van Os uit de collectie van het Goois Museum.
beltje was, werd duidelijk toen sommige soldaten de burgers goud, zilver, juwelen
en horloges te koop aanboden (9).
In Naarden werd Falba belast met het commando over alle garnizoenstroepen.
Wie zijn krijgsverrichtingen natrekt, leert de man kennen als een onverschrokken commandant die niet alleen het brein van de operaties was, maar menigmaal
zelf aan het hoofd van een gewapend detachement de poort uittrok om proviand
binnen te halen of vijandelijke doelen te vernietigen. En, vrijwel altijd met succes.
Bijvoorbeeld op zaterdag 6 februari toen hij aan het hoofd van een detachement
de Amsterdamse Poort uitreed om van de boerderijen langs het Zandpad hooi
te vorderen (10). Die dag dooide het, maar op de trekvaart lag begaanbaar ijs en
daardoor konden beide zijden worden bestreken. Voor deze operatie had Daullé,
een kolonel van de Genie, 20 voerlieden met paard en wagens gevorderd. Sommige
polderboeren waren zo slim geweest hun wintervoorraad al naar veiliger oorden
te verslepen, maar bij de ‘Eerste Molen’ en op de hofstede ‘Het Roodpannenhuis’
bleek nog genoeg hooi aanwezig. Ooggetuigen vertelden hoe de Fransen, zonder
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gehinderd te worden door vijandelijk vuur, kriskras over de trekvaart renden om
hun missie te voltooien.
Dat werd anders op donderdag 24 maart toen Falba in de duisternis van de vroege
ochtend een aanval deed op een batterij in aanbouw achter de buitenplaats Nuboer (nu Naardermeer 5) aan de Karnemelksloot. In de uren ervoor had hij de
directe omgeving al laten bombarderen. Met een bezetting van 22 man moest vanuit de nabijgelegen lunetten aan de Karnemelksloot tegenwicht worden geboden.
In de schemering en dichte mist ontbrandde een schimmige strijd in het elzenbos
en rietland achter Nuboer. Hagelbuien van musketkogels vlogen lukraak over en
weer. Twee uur lang wist Falba zijn tegenstanders in een teruggetrokken positie te
houden. Ondertussen vernielde werkvolk de batterij: schanskorven werden opengehakt, kapot gesneden en door de lanen van de buitenplaats verspreid. Kruiwagens en het huis van Nuboer werden in brand gestoken. Buitgemaakte schoppen,
spaden en houwelen werden meegenomen naar de Vesting. De missie was geslaagd,
maar Falba miste wel vier van zijn mannen. Twee bleken er gevangengenomen,
twee andere strijders werden later dood teruggevonden in het bos.
Het voert te ver om al zijn Naardense lotgevallen te memoreren, Falba was namelijk op cruciale momenten altijd van de partij. Tijdgenoot en ooggetuige luitenant
Büser (11) noemde hem een man die alles beredderde, bezielde, alles opmerkte en
voorzag. Dag en nacht was hij in de weer en wist zonder het minste gedoe ieder aan
zijn plicht te houden. Dat kostte hemzelf een paar tenen. Op maandag 24 januari
1814 toen de vorst feller dan ooit heerste en het ijs zeer sterk was geworden, vreesde Falba voor een bestorming. Al vijf dagen had hij niets meer van de belegeraars
gehoord. Uit vrees voor een onverhoedse aanval besloot hij het hele garnizoen die
nacht paraat te houden. Iedere militair kreeg een plek op de wallen. Tot diep in de
nacht was de commandant op de bastions in touw. Tientallen jaren later kon hij
nog zien wat die ellendige vorst toen met zijn tenen had gedaan.
Falba was ook de hoofdofficier die keer op keer aan de bruggen van Naarden verscheen om een afgezant van de vijand te woord te staan. De meeste gesprekken
duurden maar kort. Na het uitwisselen van beleefdheden volgde eerst een eis tot
overgave en vervolgens een dreigement. Falba antwoordde dan laconiek, als een
militair die niets anders kent dan zijn plicht: ‘Ik handel in naam van Napoleon en
gehoorzaam alleen aan zijn bevelen’. Daarop volgde een correct afscheid. Korte tijd
later vielen de eerste granaten in de Vesting.
De gesprekken volgden elkaar sneller op, vooral nadat er in de nacht van 4 op 5
april een zwaar bombardement op de Vesting was uitgevoerd. Vrijwel alle huizen
werden licht of zwaar beschadigd en een dienstmeisje werd door een granaat dodelijk getroffen. Enkele uren na het vallen van wel 1000 granaten verscheen er een
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trompetblazer voor de Amsterdamse Poort die de komst van twee onderhandelaars aankondigde. Door de aanzienlijke materiële schade in de stad had de Vestingcommandant generaal Quetard de la Porte de maire (burgemeester) en zijn
secretaris uitgenodigd om met de kolonels Falba en Daullé mee te gaan om de
onderhandelaars van de tegenpartij duidelijk te maken dat alleen de burgers van
Naarden de slachtoffers waren van hun bombardementen en niet de officieren en
manschappen van het garnizoen! Niets anders mocht de maire zeggen en ter controle werd een sergeant-majoor van de étrangers meegestuurd omdat deze naast
Frans ook Hollands verstond. De ontmoeting vond plaats bij de ruïne van de herberg De Roskam, waar Falba de heren vroeg naar de reden van hun komst. Ze
bleken een brief voor de vestingcommandant bij zich te hebben, waarop Falba zei
dat hij die niet mocht aannemen. Toen de kolonel doorkreeg dat de inhoud alweer
een sommatie tot overgave inhield, zei hij: ‘De generaal zal de Vesting niet overgeven zolang er nog één portie voedsel gevonden wordt. Zijn eer en plicht verbiedt
het hem. Doch de liefde en achting voor de ingezetenen heeft hem bewogen de
maire toe te staan u de ellendige toestand bekend te maken van de gevolgen van het
bombardement dat sinds gistermiddag 5 uur plaatsvond’.
De leider van de geallieerde onderhandelaars, kolonel Verveer, toonde zich aangedaan door de toestand, maar zei niets te kunnen ondernemen. Alles hing af van
orders van hogerhand.
De volgende dag stond Verveer opnieuw voor de Amsterdamse Poort en andermaal werden de maire en zijn secretaris ontboden om er met Falba en zijn adjudant naar toe te gaan. Onderweg zei Falba tegen de maire: ‘We zullen zien of uw
smeekbede tot het stoppen van het bombarderen invloed heeft gehad. Zo niet, dan
bent u te beklagen, want wij zullen volstrekt niet in onderhandeling treden’. Na
de begroeting van Verveer zei Falba meteen: ‘Als het om overgave gaat, bespaart U
zich dan die moeite Mijnheer! Kom dan zelfs niet terug, want de generaal zal de
Vesting verdedigen tot zijn laatste druppel bloed’. Daarna kreeg de maire nog even
de tijd om voor het ongelukkige Naarden te pleiten. Ze smeekten Verveer alles te
doen opdat ‘Hollanders niet door Hollanders vernield zouden worden’. Verveer
toonde zich opnieuw aangedaan, maar zei net als de vorige dag dat hij er niets aan
kon doen.
Die avond volgde er weer een langdurig bombardement, nog heviger dan die van
de twee dagen ervoor, en ditmaal vielen er wel 1500 granaten binnen.
Hoewel er in totaal gedurende 36 dagen dag en nacht granaten in de stad werden
geworpen, gaven de Fransen Naarden niet eerder over dan nadat Falba zich er op
10 mei 1814 persoonlijk van had overtuigd dat zijn enige superieur, keizer Napoleon, was afgetreden. De fanatieke verdediging van Naarden werd in Frankrijk al
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snel vergeleken met de heroïsche weerstand van het kasteel Vincennes bij Parijs,
waarvan het garnizoen werd geleid door net zo’n kranige officier als Falba. Voor
het behoud van de Vesting en in het belang van het Franse imperium had men
volgens de militaire geschiedschrijver Büser in het hele leger geen geschiktere man
kunnen vinden dan juist Falba.
Donderdag 12 mei 1814 marcheerde het Franse garnizoen in de vroege ochtend
dan toch de vesting Naarden uit, en weer onder de tomeloos voortvarende leiding
van kolonel Falba. Tijdens de uittocht over Hollands grondgebied werd de colonne
geëscorteerd door de bekwame Hollandse majoor Appel, die tijdens het beleg van
Naarden aan de kust bij Valkeveen nota bene nog in een hevig gevecht tegenover
Falba had gestaan. In de avond van dinsdag 17 mei kwamen de Franse troepen te
Hoogstraten bij Turnhout aan en keerde Appel de volgende dag terug. Volgens
Appel was het gedrag van de Fransen tijdens de uittocht lofwaardig geweest. Ook
Falba liet op dat punt van zich horen. In een brief, verzonden op 17 mei uit Hoogstraten en gericht aan de Hollandse generaal Kraijenhoff, schreef hij dat de doortocht gedisciplineerd was gegaan, zonder klachten. Hij toonde zich namens de
Franse troepen dankbaar voor de goede begeleiding van majoor Appel.

Een op 17 mei 1814 in het Belgische Hoogstraten door kolonel Falba eigenhandig
geschreven brief aan generaal Kraijenhoff betreffende de uittocht van het garnizoen
van Naarden.
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Terug in Frankrijk
Eenmaal terug in Lille vertrok Falba op 22 juni 1814 naar Toulon om daar commandant te worden van het 2e Régiment Kanonniers van de Marine. Daar werd hij
op 18 augustus door koning Louis XVIII onderscheiden met het ridderschap in de
Orde van Saint-Louis. Tijdens de ‘Honderd Dagen van Napoleon’ in het voorjaar
van 1815 en de daaropvolgende ‘Restauratie’ wist Falba met gevaar voor eigen leven de roerige havenstad Toulon in toom te houden en de stad voor verder onheil
te behoeden. Het leverde hem niet alleen eervolle vermeldingen op van de admiraals Ganteaume en Duperré maar bovendien alle waardering van de burgerlijke
autoriteiten.
Bij de reorganisatie van de artillerie op 16 mei 1816 kreeg Falba een functie te
Parijs en in november 1817 werd hij benoemd tot commandant van de artillerie
van de marine in Brest. In diezelfde kwaliteit werkte hij vanaf 1 april 1821 in de
havenstad Rochefort. In 1823 werd hij benoemd tot commandant van de artillerieschool der marine te Lorient in Bretagne. Daar experimenteerde hij met nieuwe
vindingen op het gebied van munitie.
Op 30 oktober 1828 werd Jean Falba voor zijn inzet en grote verdiensten voor het
vaderland benoemd tot Commandeur in het Légion d’Honneur. In juli 1829 vroeg
hij ontslag aan; zijn gezondheid en gebreken stonden hem niet langer toe om op de
oude voet door te gaan. Als reactie hierop werd hij tot brigade-generaal bevorderd.
Na de benoeming van een opvolger voor de artillerieschool op 1 november 1829
ging hij met pensioen. Falba trok zich terug in Versailles, waar hij op 9 oktober
1848 in zijn woning aan de Avenue de Saint-Cloud overleed.
Jean Falba heeft zijn vaderland gedurende 39 jaar gediend en nam deel aan 40
campagnes, te land en ter zee, zonder ooit de minste straf te hebben gehad.
Noten:

1. O
 p 14 oktober 2010 werden door het veilingbedrijf Thierry De Maigret in Hôtel Drouot in Parijs
een uniform plus enkele documenten van Jean Falba geveild. Koper werd de heer Bruno Falba uit
Toulon, wiens vroege voorvader een neef was van Jean Falba. Het blauwe uniform en de gouden
tressen zijn die van een brigade-generaal. Het hoofddeksel (bicorne, model 1804-1815) heeft Falba
mogelijk in Naarden gedragen.
2. Op het schilderij zien we Jean Falba als kapitein van de grenadiers van de marine in 1801 tijdens de
Tweede Italiaanse Veldtocht. Het schilderij werd in 2010 in Genua verkocht. Deze informatie en een
scan van het schilderij zijn afkomstig van Bruno Falba.
3. Biographie, Falba (Jean), maréchal de camp du corps royal d’artillerie de la marine. Impr. De Klefer
Versailles, 1840 en Jean Falba, Extrait de l’état des services et autres pièces authentiques de J. Falba.
Impr. De Klefer, Versailles, 1845.
4. Nationaal Archief: Archief Prins Stedehouder 1810-1813. Toegang 2.01.01.08.
5. Historisch Gedenkboek 1813, onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen, 1913 Deel III, P.A. van
Buuren, Woerden, pp.387-410.
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6. Jean Falba was de zoon van Dominique Falba en Françoise Ducéré. Hij was gehuwd met Marie
Lesbazeilles en later met Marie-Josèphe Thomas. Hij had tenminste één dochter: Aline Angelique,
geboren in 1820. Die was gehuwd met Marin-François Lefrou (Orne Bellière 5 oktober 1814 - Versailles 6 maart 1869). Schriftelijke mededeling van Bruno Falba.
7. In het Archief van de Prins Stedehouder (zie noot 4) bevindt zich een door Falba ondertekende
sterktestaat van 7 oktober 1813 van 4e Régiment Etranger dat toen uit het 2e, 3e en 4e bataljon was
opgebouwd. Het regiment bestond uit een veelheid aan nationaliteiten: 96 Fransen, 9 Italianen,
770 Duitsers, 516 Oostenrijkers, 3 Engelsen, 28 Denen, 1 Spanjaard, 1 Amerikaan, 745 Pruisen, 61
Russen, 30 Zweden, 13 Zwitsers, 1 Maltezer, 2 Turken en 60 Afrikanen uit Petogne. In Naarden was
Falba vertegenwoordigd met het 4e bataljon dat op 7oktober 1813 nog 616 man sterk was. Dat bataljon bestond uit: 27 Fransen, 3 Italianen, 141 Duitsers, 154 Oostenrijkers, 1 Engelsman, 4 Denen,
1 Amerikaan, 246 Pruisen, 9 Russen, 4 Zweden, 2 Zwitsers, 23 Afrikanen en 1 Maltezer.
8. Het ‘Gedenkboek 1813’ (zie noot 5) vermeldt een eenheid van 1600 man. Falba zelf (zie noot 3)
vermeldt 800 man en een veldbatterij.
9. Dat sommige ingezetenen van Naarden op deze aanbiedingen zijn ingegaan, weten we omdat op 23
mei 1814 waarnemend burgemeester F. van Croogh dat in een ‘Waarschuwing’ bekendmaakte en
de bevolking sommeerde hiervan binnen drie dagen aangifte te doen bij de directeur van politie van
het arrondissement Amsterdam (Stadsarchief Naarden, inventarisnr. NAN 1255).
In het vierde deel van het ‘Gedenkboek 1813’ staat op p. 379 dat de Utrechtse burgers de plunderaars
van Woerden niet in de gelegenheid stelden de geroofde goederen te verkopen; niemand van enig
fatsoen wilde zich daartoe lenen, zodat de soldaten alleen handel konden drijven met ‘het uitschot
der bevolking’ en hun waar voor een prikje van de hand moesten doen. De Utrechtse winkelier J.C.
van Schermbeek werd door een bende met de bajonet op de borst gedwongen geroofde voorwerpen
af te nemen. Hij kocht een en ander voor spotprijzen op en stelde de voorwerpen direct ter beschikking van het stadsbestuur om deze aan de rechtmatige eigenaars te doen toekomen.
10. De gegevens over de operaties en gebeurtenissen tijdens het beleg van Naarden zijn afkomstig uit
dagboeken, memorialen en brieven van commandanten, brieven en verslagen van de maire en de
commissaris-generaal van oorlog.
11. Henk Schaftenaar, Een Hollandse officier in een Frans garnizoen, Jacob Theodoor Büser (1789-1868),
2e luitenant te Naarden in november 1813, in De Omroeper jrg. 26 (2013), nr.3. Garnizoenscommandant was brigade-generaal Quetard de la Porte. Kolonel Daullé van de Genie was zijn plaatsvervanger. Samen met kolonel Falba maakte dit drietal de dienst uit in de militaire raad. De kolonels
Henry, Fromond en Von Pfaffenrath werden ingezet voor het uitvoerende werk.
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Militairalia uit de bodem van Naarden
Henk Schaftenaar
Wie in de verzamelingen van de Naardense metaaldetectoronderzoekers neust, kijkt
zijn ogen uit. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is al eens door een van deze heren
gevonden. In dit artikel richten we ons op ‘militairalia’ en maakten een selectie om
er wat van te kunnen tonen. De keus was groot, we moesten ons beperken tot enkele
kleine voorwerpen. De Naardense bodem lijkt te zijn vergeven met militairalia, waaronder ook nog altijd zeer gevaarlijk wapentuig.
Twee jaar geleden moest de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) tot drie keer
toe worden gealarmeerd om van bastion Katten brisantgranaten te verwijderen.
Deze explosieven waren er in mei 1940, direct na de capitulatie van het Nederlandse leger, begraven en deels ook in de Zoutegracht gekieperd. Zo bleven ze uit
handen van de bezetter. Bij de jongste restauratie van het bastion kwam zo nu
en dan weer een granaat te voorschijn en uit de gracht werd een enkele met een

Ontstekingsmechanismen voor het
afvuren van granaten.

Onderzoeker met een schoor van de
voormalige kraanbrug over de hoofdgracht voor de Utrechtse Poort.
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zeer krachtige magneet boven water gehaald. ‘Magneetvissen’ heet deze activiteit,
die al kanonskogels, handgranaten (Duitse soldaten visten er weleens mee), lansen, degens en pistolen, maar ook fietsen en meer oud ijzer aan het licht bracht.
Zo werd een paar jaar geleden uit de hoofdgracht van de Utrechtse Poort ook
een anderhalve meter lange metalen schoor van de vroegere kraanbrug opgevist.
Deze moet daar in 1915 bij de sloop zijn achtergelaten.
In de ravelijnsgracht bij het monument voor de Naardense gevallenen werd in
september 1988 door een baggerbedrijf nog zwaarder materieel gevonden: drie
vaartuigen van ongeveer 6 x 2 m. Naar we later hoorden, bleken deze metalen
bakken afkomstig te zijn van de Duitse Wehrmacht die ermee oefende om de
gracht over te steken. Vlak voor de capitulatie van Duitsland in 1945 werden ze
tot zinken gebracht. De baggerfirma had aan de vondst geen ruchtbaarheid gegeven. Voordat iemand van de gemeente wat wist, waren ze al verwijderd als grof
vuil. ‘Een mens kan niet alles bewaren’, schreef Fred Marquenie (1917-2009) toen
met de hem zo kenmerkende spottende toon (De Omroeper jrg. 2 pp. 78-80).
Detectoramateurs nemen daarentegen hun vondsten vrijwel altijd mee naar
huis. Dat blijkt uit hun omvangrijke verzamelingen. Maar ook niet altijd. In de
oorlog van 1813-1814 werden door bombardementen en uitvallen de terreinen
tussen de boerderij Stadzigt en de forten aan de Karnemelksloot voortdurend
met kogels en granaten bezaaid. Toen daar door Natuurmonumenten vijf jaar
geleden een groot perceel op de schop werd genomen, kwamen de musketkogels
in zulke getalen te voorschijn dat ze niet meer werden opgeraapt.
Dat zal een oude sleutelhanger met daarop een nummer en/of de naam van een
gebouw niet overkomen. Sleutelhangers zijn zeldzaam; bij 4 verzamelaars vonden we er slechts 10 met een militaire herkomst terug. Er moeten er vele honderden zijn geweest. Denk maar aan alle kazernes, poternes, kazematten, bomvrije
gebouwen, loodsen en barakken die Naarden rijk was.
In de periode 1930-1960 beheerde ene Kees Eldijk uit Bussum het sleutelarsenaal. Kees was een burger in dienst van de Genie. Hij zetelde in het grote witte,
tegen de wallen gebouwde kantoor aan het eind van de Gansoordstraat. Wanneer Kees, zo schreef Fred Marquenie eerder, door de Vesting paradeerde, droeg
hij als teken van zijn waardigheid altijd een grote sleutelhanger met enkele exemplaren van meer dan 30 cm lang. Daarom werd Kees ‘de Sleutelkoning’ genoemd.
In dit artikel hebben we de 10 teruggevonden sleutelhangers uit zijn kast afgebeeld, maar wellicht waren sommige ervan al eerder, onder een van zijn voorgangers, verloren geraakt.
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Sleutelhangers op circa 90 % van de ware grootte.
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Uniformknopen op ware grootte.

Accessoires voor sjako, uniform en lederen uitrustingsstukken.
Fraai is de hanger uit de kazerne op het fort Ronduit, het gebouw dat met de
letter S’ werd aangeduid. Het is de hanger van de sleutel van vertrek nummer 15,
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Kanons- en musketkogels, een granaatscherf en een staartstuk van een raket.
ooit een logies voor 27 manschappen. Wie over de Gids voor de Vestingwerken
van Naarden beschikt, kan op een plattegrond precies zien waar dat vertrek is.
In de kazerne Ronduit waren 23 afzonderlijk genummerde ruimten. Het geeft
enig zicht op de hoeveelheid sleutelhangers voor het hele fort. We komen op een
aantal van omstreeks 60 exemplaren, waaronder dan ook die van binnendeuren,
kasten, een schuilplaats, een wachthuis en het toegangshek.
Bijzonder is verder de hanger met sleutel van de lichtnis in de flankkazemat van
bastion Katten. Een lichtnis was een met dikke ruiten afgeschermde ruimte voor
een kaars of olielampje in een vertrek waar met explosieven werd gewerkt. In de
Gids voor de Vestingwerken nog een keer, staat zelfs de plek van deze kleine nis
exact aangegeven.
De kleinere sleutelhanger met de wat moeizaam leesbare tekst is van het hospitaal op het bastion Oud Molen. Het zal die van de hoofdingang zijn geweest, zo’n
grote van minstens 20 cm.
Verder zijn er uniformknopen en accessoires behorend bij het militair tenue afgebeeld. Knopen zijn er in Naarden bij honderdtallen gevonden. Op de afgebeelde exemplaren zijn die van de Vestingartillerie (gekruiste kanonslopen) en
de Geneeskundige Dienst (esculaap) duidelijk te herkennen. Linksonder staat
een vroeg exemplaar, ten minste uit de 18e eeuw. Op de bovenste rij een knoop
van het uniform van een van de Canadezen, in 1945 onze bevrijders. De wat
onscherp afgebeelde kleine knoop daarnaast is die van het donkergroene pakkie
van een Franse douanier. De tekst ‘Douanes Imperiales’ refereert aan het impe159

rium onder keizer Napoleon. In de oorlog van 1813-1814 hebben veel douaniers,
ze werden in Naarden ingezet als militairen, het leven hier gelaten.
Op de resterende afbeeldingen staan wat overblijfselen van vroeger oorlogstuig.
De langwerpige koperen pijpjes zijn ontstekingsmechanismen gebruikt bij het
afvuren van granaten. In de ondergrond van de voormalige batterijen op de wallen werden talrijke van deze attributen teruggevonden. De andere spullen zijn
kanons- en musketkogels uit de Napoleontische tijd. Het dikke roestige stuk ijzer
is de scherf van een mortier- of houwitsergranaat. Het gecorrodeerde aluminium geval zou weleens het staartstuk van een raketje uit de Tweede Wereldoorlog
kunnen zijn geweest. Als er onder de lezers specialisten zijn die het precies kunnen vertellen, dan houden we ons aanbevolen.
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Olaf Langendorff. De militairalia zijn voor een
groot deel afkomstig uit zijn verzameling. Ook zijn specimina afgebeeld uit de verzamelingen van
Bas Leijenhorst, Anton Vlas en Rob van den Brink.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
De Omroeper, jaargang 1990 (e 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999 (e 11,50), 2000, 2001,
2002 (e 12,50), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (e 15,-) per jaargang.
Oude Naardense buitenplaatsen, ‘de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust’ e 16,--.
De kaart van Du Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
De zanderijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
Zie voor tweedehands boeken over Naarden en omgeving onze website
www.stichtingvijverberg.nl
Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860.
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