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Mei 1814: naar het einde van Naardens beleg 

Henk Schaftenaar

Terwijl Napoleon al op 6 april 1814 afstand van de troon had gedaan, werd de strijd 
om Naarden nog een maand lang in zijn naam voortgezet. Keer op keer wees de hals-
starrige Franse staf onderhandelaars van de poort en weigerde botweg hun brieven 
aan te nemen. Eind april staakten alle vijandelijkheden tussen de Geallieerden en de 
Fransen, maar van dat grote nieuws bleef de garnizoenscommandant van Naarden 
nog even verstoken. Zelfs op 2 mei nog vuurde de Franse bezetting op de vijand buiten 
de wallen. De getergde Hollanders wierpen daarop enkele granaten in de stad. Alsof 
er nooit een einde aan die ellendige oorlog zou komen. Maar op 5 mei tekende zich 
opeens een wapenstilstand af en zeven dagen later was het gewezen garnizoen van 
Naarden al op weg naar Frankrijk. 
De laatste dagen van Naardens beleg stonden in het teken van onderhandelingen 
 inzake de overname van de Vesting met al haar magazijnen en het oorlogstuig daarin. 
Ook over de uittocht van de Fransen is in die laatste week heel veel besproken. Uit de 
toen ontstane papierwinkel (1) is het volgende artikel samengesteld.





De witte vlag van de toren
Vooruitlopend op een mogelijk vertrek 
van het Franse garnizoen was generaal 
Kraijenhoff op 30 april door de regering 
benoemd tot ‘commissaris ter ontrui-
ming van de vesting Naarden’. Vrijwel 
gelijktijdig werd namens het nieuwe 
Franse bewind ene majoor Nacquart 
aangesteld om de toestand bij Naarden 
nu snel op te lossen. 
Een eerste poging deed Nacquart vanuit 
Den Helder, waar hij ook al een bemid-
delende rol vervulde. In een brief richtte 
hij zich tot de garnizoenscomman-
dant van Naarden om hem de nieuwe 
politieke situatie duidelijk te maken. Het epistel werd in de ochtend van 2 mei 
door een Franse kapitein, in het bijzijn van kolonel Jan Verveer (de adjudant van 
 Kraijenhoff), aangeboden bij de voorpost van de Amsterdamsche Poort. Maar 
 kolonel Daullé, de Franse ondercom-
mandant van de Vesting, weigerde de 
brief aan te nemen en onverrichter zake 
reisde de boodschapper dezelfde dag 
nog terug naar Den Helder.
Op 3 mei volgde een nieuwe poging 
middels een brief van niet minder dan de 
Franse minister van Oorlog. Zijn missive 
werd door Verveer aangeboden, maar 
andermaal weigerde Daullé deze aan te 
nemen. Wel vertelde de Franse kolonel 
dat hij van zijn superieur de opdracht 
had gekregen alleen brieven te accepte-
ren uit handen van een Franse officier en 
afkomstig van de keizer. 
Om de impasse te doorbreken, besloot 
Nacquart zelf naar Naarden te gaan om 
met Daullé te onderhandelen. Woens-
dagavond 4 mei meldde hij zich bij Kraij-
enhoff in Weesp en de volgende ochtend 
ging hij alleen naar de Vesting. Na aan de 
voorpost enige tijd met Daullé te heb-

De abdicatie van Napoleon in het paleis 
van Fontainebleau in april 1814.  
Een schilderij van François Bouchot.

Admiraal Carel Hendrik graaf VerHuell 
(1764-1845), de commandant van 
het garnizoen van Den Helder, die te 
Haarlem kolonel Falba informeerde 
over de veranderde politieke 
omstandigheden.





ben gesproken, werd Nacquart in de Vesting toegelaten en keerde in de  namiddag, 
in gezelschap van kolonel Falba, terug in Weesp. Falba was door de bezetting 
van Naarden afgevaardigd om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de  
veranderingen in den lande en dat betekende een doorbraak. Op eigen houtje 
durfde Kraijenhoff Falba geen toestemming te geven en daarom reisden die 
avond nog Verveer en Nacquart naar Den Haag om op het departement een 
vrijgeleide voor Falba te regelen. Vrijdag 6 mei kwamen Verveer en Nacquart uit  
Den Haag terug met een beschikking voor Falba. Onder geleide van een Nederlandse  
officier werd hij in de gelegenheid gesteld zich vrijelijk te overtuigen van de 
abdicatie van de keizer en de gevolgen daarvan. Die avond reisde Falba met de  
Hollandse kapitein-ingenieur Valter naar Haarlem, waar overleg plaatsvond met 
de overgebleven staf van het gewezen garnizoen van Den Helder dat op de terug-
tocht was naar Frankrijk.
Zaterdag 7 mei vertelde Falba in Weesp dat hem alles duidelijk was geworden. 
Kort na zijn terugkeer in de Vesting werd de witte vlag van de toren gestoken en 
klonken er 21 protocollaire schoten. Daarop schreef generaal Quetard de la Porte, 
de commandant van de vesting Naarden, aan zijn opponent Kraijenhoff dat hij 
en zijn hoofdofficieren de nieuwe Franse regering onder leiding van de Bourbons 
erkende. Hiermee kwam een einde aan de strijd om Naarden.

De volgende dag stelde Kraijenhoff de erfprins Willem van Oranje-Nassau, de 
 eerste soevereine vorst van Nederland, in kennis van de afloop van het beleg en 
zette onverwijld de voorbereidingen in werking voor een ontruiming van de 
 Vesting. Kolonel Jan Verveer kreeg de opdracht om met majoor Nacquart verder 
te onderhandelen over het vertrek van de Fransen. Met hem werden ook majoor 
Michael (artillerie), kapitein Valter (genie) en de commissaris van oorlog Ten 
Bosch (gebouwen en levensmiddelen) naar de Vesting afgevaardigd om op hun 
vakgebieden de overname der magazijnen en ’s Lands eigendommen te regelen. 
De zondag 8 mei werd een dag van moeizaam onderhandelen die eindigde in  zoveel 
geschilpunten, dat Verveer dezelfde avond nog naar Den Haag moest  afreizen voor 
nader overleg. Drie dagen (9, 10 en 11 mei) restten nog tot het vertrek van de 
Fransen en in die tijd kwam een gedetailleerde inventarisatie van al het oorlogs-
materieel, de militaire gebouwen, goederen, personen en vorderingen tot stand. 
Kraijenhoff belastte zich persoonlijk met de ‘uitmars’ van de Fransen. Hij regelde 
karren, paarden en schepen, bepaalde de route en zette de organisatie op touw om 
het gewezen garnizoen van Naarden naar de landsgrens te begeleiden.





In de magazijnen van de artillerie
De boekhouding van de artillerie was 
goed op orde. Kapitein Otto Brucher, die 
in het huis van de welgestelde predikant 
Jan Hendrik Rijnink op het adres Turf-
poortstraat 53 (het latere Diaconiehuis) 
woonde, was tijdens het beleg verant-
woordelijk geweest voor het beheer van 
het oorlogstuig en had zich, met hulp van 
de Franse kapitein Bardonnet, goed van 
zijn taak gekweten. Daarom vlotte het 
inventarisatieproces en reeds op zondag  
8 mei kon door majoor Michael en de 
Franse kolonel Fromont een akkoord 
voor overdracht worden ondertekend.
Wie in de inventaris bladert, leert dat  
de Vesting een citadel stampvol met 
 wapentuig was. 
Wat er in mei 1814 nog van over was, 
grenst aan het ongelofelijke. Als de 
 Franse staf niet enige terughoudendheid 
in acht had genomen, en al het beschik-
bare vuurwerk op de vijandige batterijen 
had losgelaten, dan zou de strijd voor de Hollanders weleens traumatisch hebben 
kunnen aflopen (2).
Laten we eens kijken wat er op 8 mei nog op de wallen stond en in de magazij-
nen lag: 95 bronzen kanonnen (3-24 pond), 68 ijzeren kanonnen (3-36 pond), 
25 houwitsers (8-24 pond), 68 bronzen en ijzeren mortieren en 53 veldkanonnen 
(1-12 pond). Verder nog 724 ongebruikte vuurmonden, die eigendom waren van 
de marine, en een partij van 557 ijzeren kanonnen van Nederlandse particulieren 
die deze vuurmonden in 1813 hadden moeten afstaan. In de loodsen stonden ook 
nog 294 affuiten.
De hoeveelheid aan geweren, karabijnen, pistolets, sabels en bajonetten was even-
eens indrukwekkend: alleen al 2000 prima Hollandse geweren en 4000 licht de-
fecte exemplaren. Kogels lagen overal in overvloed: 1800 van 36 pond, 1197 van 24 
pond, 15.431 van 18 pond, 31.682 van 12 pond, 53.703 van 6 pond en 45.420 van 3 
pond. Verder 6992 Hollandse en 255 Russische bommen, 21.333 houwitsergrana-
ten van 7 ½ pond, 7.991 van 24 pond en 65.097 andersoortige granaten, 1797 blik-
kendozen (een explosief gevuld met buskruit, kogels en schroot), 8758 lichtkogels, 
1069 brandkogels en circa een kwart miljoen patronen. In de magazijnen lag nog 

Turfpoortstraat 53, in mei 1814 het 
woonhuis van kapitein Otto Brucher 
die verantwoordelijk was voor het 
artilleriematerieel in de Vesting.





270.826 pond buskruit, waarvan 89.936 pond geconfectioneerd in munitie. 
De artillerie beschikte verder over 12 munitiecaissons, 22 karren, 11 geschutwa-
gens, 1 vuilniskar, 3 grote en 1 kleine brandspuit en in de gracht lagen 13 ponten, 
3 kleine bootjes, 24 bakken en 8 pramen ten behoeve van het krijgsbedrijf. En 
dan nog maar niet te spreken van de duizenden paardentuigen, reserveonderdelen, 
uniformen, sjako’s, lantaarns en gereedschappen.

Op het geniekantoor
Bij de genie waren het de kapiteins Valter en Lobry die de overdracht van de 
 attributen moesten regelen. Hun inventaris was op 11 mei klaar en werd mede 
goedgekeurd door kolonel Daullé en majoor Nacquart. Bladerend in dat  document 
vragen we ons nu af waar al die kaarten, bouwtekeningen en registers uit de Franse 
tijd zijn gebleven (3). De inventaris gunt ons ook een kijkje in het huis annex 
kantoor (Kloosterstraat 11) van Willem Lobry. Tekentafels, meetlinten, passers, 
scharen en andere apparatuur voerden er de boventoon en aan de wand hing een 
gravure met het portret van de befaamde vestingbouwkundige Vauban, die daar 
met zijn leermeesterlijke blik de kapitein-ingenieur tot nauwgezet werken dwong.

Omslag van de op 8 mei 1814 vastgestelde inventaris van het artilleriematerieel, 
zoals aanwezig in het Nationaal Archief.





Deel van het aanplakbiljet van de verkoping van kavels uit de voorraad van het 
gewezen garnizoen van Naarden. De veiling ving aan in de ochtend van 6 juli 1814 
om tien uur in het Stadhuis van Naarden.





In het hospitaal en de voedselmagazijnen
De overdracht van de levensmiddelen en de hospitalen werd overgelaten aan de 
agent van oorlog, Cornelis ten Bosch. De twee ziekenhuizen in Naarden werden 
door hem in goede staat aangetroffen. In samenwerking met Bourrelly, de admi-
nistrateur van de hospitalen, werd de inventaris vastgesteld. Dat leverde onder 
meer een indrukwekkende lijst van medicijnen, verbandmiddelen en chirurgische 
instrumenten op.
Op 8 mei lagen er in de Vesting 48 gewonde militairen. Een deel van hen kon nog 
niet terug naar Frankrijk. Naar keuze mochten ze in Naarden blijven of verder 
verpleegd worden in Utrecht. Een Franse officier bleef, op kosten van het Franse 
gouvernement, achter om hen te verzorgen. 
Ter inventarisatie van de levensmiddelen had Ten Bosch de deskundige W.H.J. 
Aijchmaijer uit Rotterdam aangesteld die de titel van ‘generaal-magazijnmeester’ 
verwierf. In overleg met Le Vasseur, de Franse commissaris van oorlog, nam hij de 
voedselmagazijnen, foerage en veestallen over en stelde alles in verzekerde bewa-
ring. Aijchmaijer werd door de Fransen tegengewerkt. Kennelijk wilden ze voor 

Het Spaanse Huis in de Turfpoortstraat was in de oorlog van 1813-1814 
garnizoensbakkerij.





hun terugtocht de nodige ‘vivres’ achterhouden. Het departement van Oorlog 
wilde echter zo snel mogelijk van deze voorraden af. Door het lange liggen was 
de kwaliteit teruggelopen en daarom kreeg Aijchmaijer de opdracht de spullen te 
laten veilen.
In tegenstelling tot wat in de kranten werd beweerd, waren er nog heel wat levens-
middelen in de Vesting aanwezig (4). In de 17e-eeuwse kazematten stonden 74 
vaten (230 liter per vat) bordeaux, 9 vaten jenever en een vat brandewijn. Verder 
16 trommels azijn, een vat raapolie, 26 tonnen pekelvlees, 9 tonnen spek, 151 balen 
rijst, 343 zakken tarwemeel, 151 zakken roggemeel, 14 zakken haverdegort, 100 
zakken gemalen haver, 117 zakken haverdoppen, 12 zakken zout, 11 kisten kaarsen, 
47.000 pond steenkool bestemd voor het hospitaal, een flinke partij brandhout in 
de garnizoensbakkerij (het Spaanse Huis), 135.000 pond hooi, 500 bossen stro en 
zelfs nog wat rundvee. Deze ‘kavels’ werden, na een proef- en keurdag, op 6 juli 
1814 in het Stadhuis publiekelijk verkocht.
Zo lag en stond er nog veel meer in de Vesting en wie het allemaal nog precie-
zer wil weten, raden we aan een bezoek te brengen aan het Nationaal Archief in  
Den Haag, waar onder archieftoegang 2.13.69 en het inventarisnummer 911 de 
originele stukken zijn opgeborgen. 

De troepen
Op 8 mei 1814 bestond het Franse garnizoen van Naarden uit 1487 personen. 
Hierbij waren inbegrepen de 48 zieken in het hospitaal en 148 vrouwen en 
 kinderen van de militairen. In het totaal waren ook de Hollanders in dienst van het 
Franse garnizoen meegeteld. Daaronder de Amsterdamse bezoldigde garde binnen 
het garnizoen van Naarden, bestaande uit 7 officieren en 94 manschappen en 66 
Hollandse kustkanonniers. Ook in de hospitalen en op de administratie werkten 
Hollanders (5). Op het kantoor van de Genie telde men er drie: kapitein Lobry en 
de opzichters Frantzen en Maas.
Op de Hollanders na zijn vrijwel alle militairen in de vroege ochtend van 12 mei 
1814 op ‘uitmars’ naar Frankrijk vertrokken. Dat waren er op de kop af 1000: 
een generaal, een commissaris van oorlog, vier kolonels, twee luitenant-kolonels, 
52 officieren en 940 onderofficieren en manschappen. Die dag reisden ook 182 
 vrouwen, kinderen en wat invalide officieren en manschappen af. Ze werden per 
schip vervoerd naar Antwerpen. Van het gewezen garnizoen bleven pakweg 300 
Hollanders en een enkele Duitser (6) in de Vesting achter. In die dagen kwamen 
ook de krijgsgevangenen vrij. Dat waren 17 Hollandse militairen in totaal (7).

De route naar de grens
Eind april lag er op het departement van Oorlog al een route klaar die het  garnizoen 
van Naarden zou moeten nemen op weg naar Frankrijk. In vijf dagmarsen zou 





Hoogstraten in België moeten worden 
bereikt met overnachtingen in  Maarssen, 
Leerdam, Heusden en Tilburg. Begin mei 
werd ook een alternatieve route bedacht 
over Utrecht, Beusichem, Zaltbommel, 
’s-Hertogenbosch, Tilburg, Hoogstra-
ten, Antwerpen, Sint Niklaas, Gent, 
 Peteghem en uiteindelijk over Kortrijk 
naar Lille, maar deze variant zou het  
niet worden.
Maandag 9 mei ontving Kraijenhoff 
van Mollerus, de commissaris-generaal 
van het departement voor Oorlog, een 
 vertrouwelijk briefje. Mollerus waar-
schuwde voor mogelijke ongeregeldhe-
den bij de uittocht van de Naardense 
Fransen. In Rotterdam was het name-
lijk op 8 mei al uit de hand gelopen. 
De komst van het garnizoen van Den 
 Helder - de militairen waren op door-
tocht naar huis - had in de Maasstad tot 
grote problemen met het volk geleid (8). 
Daarom vroeg hij Kraijenhoff om bij de 
uittocht van het garnizoen van  Naarden 
de  nodige voorzorgsmaatregelen te 
 nemen. Hij gaf hem het advies om de Franse colonne door ‘intelligente’  officieren 
te laten begeleiden. Ook leek het hem nuttig een officier ver voor de troepen  
uit te sturen om bij de gemeentebesturen het een en ander te regelen en hen te 
informeren over problemen die mogelijk tijdens de doortocht of overnachting 
zouden kunnen ontstaan.
Het garnizoen van Naarden had de publieke opinie niet in zijn voordeel (9),  
zeker niet in de contreien van de stad Utrecht. Daarom werd besloten die plaats 
uit de route te schrappen en er zelfs met een grote bocht omheen te gaan.  
De eerste dagmars op donderdag 12 mei werd gepland tot Amersfoort, de tweede tot  
Culemborg, de derde tot Heusden en de vierde tot Tilburg. Daarna zou een rust-
dag worden ingelast om na zes dagen op dinsdag 17 mei Hoogstraten te bereiken.
Het moet in die meidagen een heksentoer geweest zijn om alles rond de uittocht 
te organiseren. Niet alleen moesten paarden en wagens maar ook levensmiddelen 
en logies voor de Fransen worden geregeld. Vrouwen, kinderen en invaliden zou-
den reizen per schip. Vijf vaartuigen bleken er nodig om hen met hun bagage van 

Mr. Johan Hendrik baron Mollerus 
(1750-1834) was tijdens de overgave 
van Naarden commissaris-generaal  
van het departement van Oorlog en in 
die functie (de titel minister bestond 
nog niet voor dat departement) de 
superieur van generaal Kraijenhoff.





 Muiden naar Antwerpen te brengen. We zullen de transporten nader bekijken.

De colonne
Al op maandag 9 mei was op het 
 Hollandse hoofdkwartier de uittocht 
van de Fransen het gesprek van de dag. 
Vragen en twijfels vlogen er over tafel. 
Hoeveel voedsel moeten we ze mee-
geven? Wat mogen ze aan eigendom-
men meenemen? Welke wapens kunnen 
we hen toestaan? Wat doen we met de 
vervoerbare zieken? Waar halen we de 
paarden en wagens vandaan? Maar een 
dag later bleken de meeste knopen al 
doorgehakt. De bekwame majoor Philip 
Jacob Appel plus kapitein Crans werden, 
met assistentie van de luitenants Van 
Beulingen en Swinners, belast met het 
escorteren van de colonne. Ondertussen 
meldde Ten Bosch vanuit Den Haag dat 
er op afroep 80 paarden en 20 wagens 
klaar stonden. Woensdag 11 mei reed die 
stoet Naarden binnen. Een ooggetuige 
telde die avond 29 boerenkarren. 
Diezelfde woensdag was kapitein Crans 
al naar Amersfoort gereisd om in overleg 
met de burgemeester logies voor ruim 
duizend militairen voor te bereiden. 
De inwoners werden verplicht de Fran-
sen onderdak te bieden en voor zover dat niet lukte, werden kerken en openbare 
 gebouwen voor dat doel in gereedheid gebracht. Overeenkomstig de instructie die 
Crans had meegekregen, zouden de ‘biljetten’ met logeeradressen bij aankomst 
van de colonne onverwijld aan de militairen moeten worden uitgedeeld, alsmede 
een rantsoen levensmiddelen dat door een winkelier of zakenman tegen een aan-
neemsom zou worden geleverd. Anderhalf pond brood en een half pond vlees 
mocht er per persoon worden verstrekt en verder nog wat zout, azijn, rijst, wijn 
en natuurlijk de nimmer ontbrekende jenever (10). Crans moest dat voor iedere 
reisdag goed regelen alsmede 80 verse paarden, want de oude werden na een rit 
afgedankt en gingen op transport terug naar huis. 
Vanwaar al die paarden? Welnu, zestig paarden waren er sowieso nodig om twee 

Luitenant-generaal Cornelis Rudolphus 
Theodorus Kraijenhoff leidde vanuit 
zijn hoofdkwartier te Weesp de onder-
handelingen rond de overname van 
Naarden en het vertrek van de Fransen.





twaalf ponders, een zware houwitser, zes caissons en tien boerenwagens te trekken. 
De overige twintig waren bestemd voor het vervoer van de officieren en oudere 
militairen. Voor generaal Quetard de la Porte waren, overeenkomstig zijn status, 
twee paarden gereserveerd. Het regiment Etrangers mocht er vijf verdelen, de 
Douaniers kregen er zes, de Gendarmes vijf en voor de Artillerie waren er twee 
beschikbaar. 
Majoor Appel voerde geen bevel over de colonne. In alles moest hij onderhandelen 
met de Franse staf die zelf, volgens een in Parijs gesloten conventie, verantwoorde-
lijk was voor de goede orde binnen de eigen gelederen.

Per schip naar Antwerpen
De organisatie rond het vervoer over water kostte de nodige hoofdbrekens.  
Op 10 mei charterde de burgemeester van Amsterdam, op verzoek van generaal 
Kraijenhoff, vijf schepen om de vrouwen, kinderen, zieken, veteranen en invaliden 
naar Antwerpen te varen. Het kostte hem wat moeite om schippers te vinden, maar 
uiteindelijk bleken Pieter Sluijs, L. Maats, Jacob Kaan, M. van Troot en Frederik de 
Vries bereid het tegen een bedrag van 300 gulden per schip te doen. De burgemees-
ter gaf ieder van hen 100 gulden voorschot en haastte zich om van het departement 
van Oorlog de totaalsom van 1500 gulden terug te krijgen. 
Op het hoofdkwartier in Weesp werd die dag kapitein Johann Veit Meffert belast 
met het begeleiden van de vaartuigen. Woensdag 11 mei ging hij naar Muiden 
en regelde in overleg met majoor Kamps het embarkeren van de personen en 
goederen. Voor zijn transport gold hetzelfde voedselrantsoen als bij de colonne. 
Kinderen onder de 6 jaar telden voor een kwart en de groep van 6 tot 12 jaar voor 
de helft. Meffert kreeg de opdracht om in Muiden al het voedsel voor de reis aan 
boord te nemen. Mocht hij tekort komen, dan was hij gemachtigd onderweg voor 
aanvulling te zorgen. 
Uitdrukkelijk werd Meffert geboden om niet in Antwerpen te debarkeren alvorens 
de grote colonne uit Naarden was gearriveerd. Zou die verder getrokken zijn, dan 
zou hij naar een Franse officier moeten zoeken om onder diens gezag de  expeditie 
voort te zetten. Bij het debarkeren moesten de bedden en voorzieningen voor 
 invaliden aan boord blijven voor terugkeer naar Amsterdam.

Verslag van kapitein Meffert
In de avond van 18 mei keerde kapitein Meffert in Amsterdam terug van zijn 
 expeditie naar Antwerpen. Vier dagen later zond hij generaal Kraijenhoff een 
 rapport over het verloop van de reis. Al op woensdag 11 mei had hij de vrouwen, 
kinderen, zieken en veteranen van Naarden naar Muiden laten varen en hen in de 
avond overgescheept om de volgende ochtend om half zeven uit te kunnen varen. 
Hij had daarbij assistentie gekregen van de 2e luitenant Jan Arnold. Om tien uur 





in de ochtend ankerden de vijf schepen op de rede van Amsterdam waar gunstig tij 
werd afgewacht om over Spaarndam en Haarlem naar de sluis van Gouda te kun-
nen varen. Daar werd op stroom overnacht. Vrijdag 13 mei werd de reis voortgezet 
tot aan de Dordtse Kil waarna de volgende dag de Schelde werd opgevaren richting 
Bath. Daar gingen de schepen ’s avonds voor anker. In de middag van zondag 15 
mei werd het Vlaamse Hoofd bij Antwerpen bereikt, waar het wachten was op de 
expeditie over land. Ondertussen bleek uit een terloopse controle dat er 50 perso-
nen meer op de schepen waren dan waarvoor brood was ingeslagen. Dat kon in 
Antwerpen worden gecorrigeerd door 150 broden extra aan te kopen. Dinsdag 17 
mei arriveerde dan eindelijk de landcolonne. Conform de opdracht liet Meffert 
toen debarkeren. Voor zieken en bagage werd een schip naar Gent gerekwireerd. 
De overige passagiers reisden in wagens verder naar Sint-Niklaas waar zij zich op 
18 mei bij de colonne zouden voegen. Daarmee zat de taak van Meffert erop.

‘Met slaande trom, muziek, brandend lont en vliegende vaandels’
De uittocht van het gewezen garnizoen van Naarden over land startte op don-
derdag 12 mei. Om half zeven trok de colonne de Utrechtse Poort uit. De Gooise 
geschiedschrijver Albertus Perk was die dag al om vier uur opgestaan om met twee 
makkers op de weg bij Jan Tabak de colonne te kunnen aanschouwen (11). Ver-
der dan de brug over de zanderijsloot (nu nabij zwembad De Lunet) mochten de 
heren echter niet komen. Maar daarvoor al zagen ze de Fransen door de barrière 
bij de buitengracht de Vesting verlaten. De colonne trok in goede orde rakelings 
aan hen voorbij. De stemming was wisselend. Sommige soldaten zongen er lustig 
op los, andere sjokten verslagen en stilletjes voorbij. Majoor Appel reed met twee 
luitenants aan het hoofd van de stoet. Dan volgde het korps Etrangers met in hun 
midden de muzikanten. Daarna de gewezen commandant, generaal Quetard de 
la Porte, met zijn plaatsvervanger kolonel Daullé. Tenslotte enkele vuurmonden, 
caissons en beladen wagens met daarachter het korps Douaniers. 
Volgens een dagboekschrijver defileerden de Fransen even later ‘met slaande trom, 
muziek, brandend lont en vliegende vaandels’ langs de Hollandse troepen die op 
de Bussumerheide in linie stonden opgesteld. Het is echter de vraag of de chro-
niqueur het zelf wel echt gezien heeft. Ja, de Fransen verlieten met alle krijgseer 
Naarden, maar uit voorzorg had kolonel Van den Bosch zijn troepen daar op de 
heide zo ver van de weg af opgesteld dat zijn manschappen de Fransen weliswaar 
nog net in de verte konden zien, maar zeker niet konden horen.
Over het verdere verloop van de tocht rapporteerden majoor Appel en kapitein 
Crans op 24 mei aan generaal Kraijenhoff, dat de eerste drie dagen (donderdag, 
vrijdag en zaterdag) redelijk volgens planning verliepen, hoewel bij het oversteken 
van de grote rivieren wel enige vertraging was ontstaan. Daarom werd op zondag 
al bij Heusden een rustdag ingelast. Maandag waren de troepen in Tilburg aange-





komen en dinsdag 17 mei bereikte de colonne Hoogstraten. De verdeling van het 
voedsel en de overnachtingen waren in iedere plaats probleemloos verlopen. In 
Tilburg en Hoogstraten bleken echter geen paarden beschikbaar. Daarom moesten 
Appel en Crans onderweg paarden rekwireren. Die bleken hard nodig want de 
doorgaande zandwegen verkeerden in een erbarmelijke staat van onderhoud. 
Het gedrag van de Franse troepen op doormars werd door de Hollandse officieren 
lofwaardig genoemd. Noch van de kant van de militairen noch vanuit de inwoners 
van de dorpen waren wanklanken te horen. Bij aankomst in Hoogstraten hadden 
generaal Quetard de la Porte en kolonel Falba dat ook aan generaal Kraijenhoff 
gemeld. In hun tevredenheid over de geruisloze terugtocht door het bevrijde Hol-
land betrok de Franse staf in de eerste plaats majoor Appel.

Met deze afloop was de vesting Naarden van het Franse garnizoen verlost. Wie er 
op 12 mei 1814 binnentrokken, staat in het volgende artikel. 

De op 17 mei 1814 vanuit Hoogstraten verzonden brief van generaal Quetard de la 
Porte aan zijn opponent generaal Kraijenhoff, waarin hij zijn erkentelijkheid betuigt 
voor de goede begeleiding van de troepen door majoor Appel.





Noten:
1.  De gegevens zijn voornamelijk ontleend aan documenten uit het archief Kraijenhoff ( Nationaal 

Archief, toegang 2.21.102, inventarisnr. 66); het archief van de gouverneur van Amsterdam 
en commandant van het 1e militaire arrondissement (Noordhollands Archief, toegang 127, 
 inventarisnrs. 12, 14, 15); het Verbaal Archief van Oorlog (Nationaal Archief, toegang 2.13.01, 
inventarisnrs. 37-39); het archief van de inspecteur-generaal der fortificatiën (Nationaal  Archief, 
toegang 2.13.69, inventarisnr. 911); het archief Vrede- en politiegerechten (Noordhollands 
 Archief, toegang 39, inventarisnr. 276).

2.  Het Franse garnizoen beschikte over beduidend meer vuurmonden, geweren en munitie dan 
het geallieerde blokkade- later het Hollandse belegeringskorps. Aan totaal aantal manschappen 
waren de Fransen op den duur echter de minderen van de Hollandse belegeraars (circa 1 op 4). 
Slechts eenmaal hebben de Fransen zich overgegeven aan buitensporig geweld. Op 29 april 1814 
zagen zij in Bussum een detachement cavalerie arriveren. Men wilde de ruiters de schrik op het 
lijf jagen en daarom werden in een half uur tijd,vanaf vier bastions, in het wilde weg met kanon-
nen, bomketels en mortieren, 300 schoten in de richting van Bussum gelost. De inwoners van 
Naarden dachten dat daar wel alles plat en dood zou zijn. Maar het bleek mee te vallen,  niemand 
was gewond en aan de woningen was maar weinig schade toegebracht. Wel lagen er overal  kogels, 
bommen, houwitsers en de scherven ervan verspreid. Die 300 schoten waren  overigens een 
schijntje vergeleken bij wat de Hollanders bij de bombardementen op 4 en 6 april binnen de 
Vesting afwierpen. We mogen van geluk spreken dat onze landgenoten van toen niet over zoveel 
munitie beschikten als de Fransen, want dan had het straatbeeld van de Vesting er nu anders 
uitgezien.

3.  Op het kantoor van Lobry bevonden zich veel registers uit de periode 1810-1812, de correspon-
dentie over de houttransporten naar Naarden in 1813, plattegronden van Naarden en omgeving 
en bouwtekeningen van de bomvrije houten kazematten en het noodhospitaal. Verder had de 
genie een indrukwekkende voorraad reserveonderdelen en gereedschappen onder haar hoede, 
zoals sloten, scharnieren, onderdelen van sluizen, deuren, wachthuizen, ijsbijlen en machines om 
punten aan palissaden te slijpen.

4.  In een Brief van een vriend aan een vriend over de overgave van Naarden (uitgegeven in 1814 
te Amsterdam bij R.J. Berntop) vermeldt de schrijver dat het garnizoen van Naarden weliswaar 
genoeg proviand had tot september, maar dat de inwoners toch gebrek leden. Vlees hadden de 
burgers in de laatste zes weken van het beleg niet meer kunnen krijgen, terwijl er toch nog 40 
koeien op stal stonden. Aan wijn was daarentegen geen gebrek, de burgers konden een fles voor 
12 stuivers kopen van de soldaten. Boter deed echter 5 gulden per kop, een commiesbrood (rogge 
en haver) van vier pond kostte 1 gulden en 10 stuivers, de jenever (half aangelengd met water) 2 
tot 3 gulden per fles, een pond ossenvet 1 gulden, een pond zout 1 gulden en 4 tot 10 stuivers, een 
middelmatige ham 28 gulden, een kip (als men er bij een uitval al een enkele te pakken had kun-
nen krijgen) 2 gulden en 10 stuivers, zeep 4 gulden per pond, aardappelen 36 stuivers per vaatje, 
een kopje azijn 2 stuivers, een vingerhoed thee 5 ½ stuivers, een pond tabak 24 gulden, een fles 
rum 4 gulden, eieren 3 stuivers per stuk, een pond stokvis 3 gulden, koffie was er helemaal niet. 

5.  In het hospitaal werkten een Hollandse chirurgien-majoor en drie Hollandse hulpchirur-
giens. Op de garnizoensadministratie waren 21 employés actief. We weten niet precies hoeveel 
 Hollanders daar in dienst waren. Bij de Douaniers dienden 21 Hollanders, bij de Etrangers 2, bij 
de Veteranen 3, bij de Gendarmes 2 en bij de Artillerie 70.

6.  De 28 jaar oude Jan Klause was zo’n Duitser. Hij was als jongen in een Pruisisch regiment op-
gevoed. Na de door de Pruisen verloren slag bij Jena was hij krijgsgevangen gemaakt en overge-
gaan in Franse dienst bij het 4e regiment Etrangers. Zo kwam hij in november 1813 in Naarden 
en in mei 1814 gaf hij te kennen hier te willen blijven als kleermakersgezel. In augustus wilde hij 
trouwen met de Naardense Marie Harman. Maar wegens het ontbreken van een geboorteakte - 
hij meende te Kaffenberg in Silezië te zijn geboren en wist niet of zijn ouders nog in leven waren 
- kon hij geen huwelijk sluiten. Op 23 augustus 1814 is echter bij de kantonrechter een huwelijk 
voor hem mogelijk gemaakt doordat de Naarders Frederik Breijer (schilder), Arie van Zanten 
(dienaar der justitie), Emericus Lambertus Koopmanschap (winkelier), Jan van Ravenswaaij 
(schoenmaker), Willem Wenting (straatmaker), Hendrik Offenberg (bakker) en Pieter Beffers 
(arbeider) wilden verklaren dat Jan Klause een persoon was van ‘goed zedelijk en burgerlijk 
 gedrag’.

7.  Het waren de bombardier-majoor Dirk Gerrit Tormijn, sergeant Gerrit ten Bosch, korporaal 
Antonie Knoop, tamboer Machiel van der Wijs en de fuseliers Jan Schraat, Pieter Rijkaard,  Paulus 
Kellerman, Frans van der Graaff, Jan Verhoeven, Michel Cantien, Gerrit Brugmans, Daniel 
Kips, Jan Goedsmit, A. Sopke (van wie we de voornaam niet hebben kunnen achterhalen), Paul 
 Schinak, Hendrik Bos en Lodewijk Wendelboer.





8.  Op zondagmiddag 8 mei was het gewezen Franse garnizoen van Den Helder, circa 600 mariniers, 
enkele gendarmes en wat douaniers, Rotterdam binnengemarcheerd. De Fransen waren gewa-
pend en hadden geschut meegenomen. Door het mooie weer was er veel volk op de been. Bij de 
aanblik van de gewapende Fransen, van wie sommigen in plaats van de witte nog steeds de gehate 
keizerlijke kokarde op de sjako droegen, morrelde het onder het volk. Toch verliep de intocht 
zonder incidenten en niets hinderde de Fransen. Maar nadat de manschappen op de Grote Markt 
naar hun inkwartieringsadressen waren gedirigeerd en zij in kleine groepjes in een geïsoleerde 
positie kwamen, drong het volk op, nam hen de wapens, ransels en patroontassen af en smeet 
hun uitrusting in de grachten. Uit vrees gemolesteerd te worden, deden sommige Fransen dat 
zelf ook maar. De avond en nacht verliepen verder rustig, maar de volgende dag weigerden ad-
miraal VerHuell en zijn staf te vertrekken zonder geweren. De commandant eiste alles terug wat 
vermist en vernield was. De Rotterdammers hebben toen tot diep in de nacht in de gracht staan 
baggeren om de veelal onbruikbaar geworden geweren boven water te halen. Om het vertrek van 
de Fransen te bespoedigen, heeft de burgemeester het tekort laten aanvullen met geweren uit het 
marinemagazijn van Rotterdam. Niettemin ontbraken er ook nog andere spullen waarvoor een 
schadeclaim van bijna 6000 francs moest worden erkend. Maandagavond negen uur is het hele 
gewezen garnizoen van Den Helder scheep gegaan na door het stadsbestuur van Rotterdam te 
zijn voorzien van levensmiddelen. De volgende ochtend vertrokken de schepen naar Willemstad.

9.  Er wordt hier gerefereerd aan de ellende die het regiment Etrangers op 24 november 1813 had 
veroorzaakt in Woerden. Zie Henk Schaftenaar, ‘In naam van Napoleon’, kolonel Jean Falba (1766-
1848), daadkrachtig strateeg beleg Naarden. In De Omroeper jrg. 26 (2013) nr. 4.

10.  Officieren werden, naargelang hun rang, bij het beter gesitueerde deel van de bevolking onder-
gebracht. Zij kregen doorgaans tegen betaling een maaltijd voorgeschoteld. In dat geval had-
den zij geen recht op een rantsoen vivres uit de militaire distributie. De manschappen moesten 
meestal zelf hun potje koken. Brandstof moest op kosten van de bewoners van inkwartierings-
adressen worden verstrekt.

11.  Een getypte versie van zijn dagverhaal over de insluiting van Naarden (1813-1814) is aanwezig in 
het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum onder inventarisnr. 55.





De intocht van ‘De mannen van Naarden’ op  
12 mei 1814 en de herdenking een eeuw later 

Henk Schaftenaar

Met de leus ‘De mannen van Naarden’ werden de veteranen van het belegeringskorps 
vereerd. Op 12 mei 1864 werden zij op het Stadhuis van Naarden uitgenodigd om 
de bevrijding van de stad in 1814 te herdenken. Velen van deze grijsaards waren al 
eerder met een draaginsigne onderscheiden, maar in 1864 werd hen aangeboden 
hun  destijdse triomftocht door Naarden nog eens feestelijk te herhalen. Ook Evert de 
Bruijn, de meester-schilder en ouderling van de Hervormde gemeente, die op 12 mei 
1814 met drie kornuiten de vaderlandse vlag van de toren had laten wapperen, leefde 
nog. En net als vijftig jaar eerder stak hij, met verjongde moed, de driekleur weer 
van de toren. Over de herdenking van de bevrijding van Naarden in 1864 is 22 jaar 
geleden in ons tijdschrift (1) al eens een artikel verschenen. Daarom richten we ons in 
het onderstaande verhaal op de intocht van 1814 (2) en de herdenking daarvan 100 
jaar later (3).

‘Even geduld Van Tets’
Al op 4 mei 1814 wilde de ambitieuze staatsraad Mr. Arnold Willem Nicolaas van 
Tets van Goudriaan (1771-1837), gouverneur van het noordelijk deel van Holland, 
naar Naarden reizen om de stad bestuurlijk over te nemen. Hetzelfde had de kers-
vers benoemde gouverneur net in Den Helder gedaan en ook in Naarden wilde hij 
zijn taak, met enig ceremonieel, meteen volbrengen. De excellentie gaf te kennen 
dat hij afgehaald wilde worden met een escorte cavalerie en bij zijn intrede zouden 
er kanonschoten moeten worden gelost. Op het Stadhuis wilde hij ontvangen wor-
den door alle autoriteiten waarna hij een proclamatie zou gaan doen.
De inhoud van zijn brieven aan generaal Kraijenhoff komen wat drammerig over 
en misschien heeft de bevelhebber van het belegeringskorps dat ook wel zo ge-
voeld. Van Tets moest gewoon even zijn beurt afwachten en met welk ceremonieel 
hij zou worden ingehaald, behoorde tot de bevoegdheden van Kraijenhoff. 
Pas op zondag 8 mei 1814 kwam de datum van de intocht van de Hollandse troe-
pen in Naarden vast te staan. Alle zaken daarbij van belang zijn die dag onder 
de loep genomen. Kapitein F. Beckman, commandant te Bussum, verwachtte dat 
er op zo’n dag meer gedronken zou worden dan normaal en zag er geen heil in 
om de manschappen in de Vesting in te kwartieren. Ook een bivak zag hij niet 
zitten, want dronken militairen leverden alleen maar onregelmatigheden en klach-
ten op. Daarom werd besloten dat de troepen aan het eind van de middag weer 
zouden terugkeren naar de dorpen waar ze eerder in kwartier hadden gelegen.  





Bovendien werd voor die heugelijke dag zelf verordonneerd dat pottenkijkers van 
buiten niet in de Vesting mochten worden toegelaten. Tot 5 uur in de namiddag 
moesten de poorten van de stad op slot. 

De intocht
In de vroege ochtend van donderdag 12 mei, het was nog donker, marcheerde 
majoor Kamps met een detachement schutterij van Muiden naar Naarden.  
Voor de Amsterdamse Poort wachtte hij het moment af dat het Franse garnizoen 
door de Utrechtse Poort was vertrokken. Kamps had de opdracht om met 100 man 
en 4 officieren de Fransen af te lossen en zo als eerste bezit te nemen van de vesting 
Naarden (4).
De avond ervoor was een groot deel van de troepen van Muiden en Weesp al naar 
’s-Graveland gedirigeerd om vandaar met de overige korpsen de volgende  ochtend 
onder commando van kolonel Van den Bosch in de richting van de heide te 
 marcheren waar, weliswaar vanaf grote afstand, een protocollair overeengekomen 
groet zou worden gebracht aan het vertrekkende Franse garnizoen.
Om acht uur waren de Fransen al uit het zicht en een uur later trokken de  Hollandse 
troepen, zo’n 4000 man sterk, met schutterijmuziek door de Utrechtse Poort de 
Vesting binnen. 
De volgorde in de stoet was tot in de details door Kraijenhoff zelf bepaald: een 

Veel bekijks bij de glorieuze intocht van de Hollandse troepen in 1914 over wat later 
de Kapitein Meijerweg zou gaan heten. Linksboven de brugwachterswoning.  
Naast de bomenrij de rails van de Gooische Tram. Collectie: Gerda Vuijst.





voorhoede cavalerie met aan het hoofd 
kolonel J. van den Bosch, de vrij-
willige scherpschutters onder kapitein  
A. Rooseboom, het 2e en 3e bataljon in-
fanterie van linie onder luitenant- kolonel 
R. Bruce en majoor Rost van Tonningen, 
het 1e en 2e bataljon  Amsterdamse 
schutterij onder de luitenant-kolonels 
J.H. Talbot en A.J. Schuyt van Castri-
cum, het 4e bataljon infanterie van linie 
onder luitenant-kolonel W. Poolman; 
het 3e en 4e bataljon Amsterdamse 
schutterij onder de luitenant- kolonels 
G.L.  Lepeltak en H. van Castrop, het 
13e  bataljon infanterie van linie  onder 
majoor J.B. van Wintershoven, het 5e 
bataljon  Amsterdamse schutterij  onder 
de luitenant-kolonel H.J. Nuboer, de 
artillerie onder majoor J.G. Michael en 
tot slot als achterhoede een detachement 
cavalerie.

Eenmaal binnen de Vesting werden de 
troepen in dubbele rijen aan beide zijden der straten, van de Utrechtse tot aan 
de Amsterdamse Poort, opgesteld om erehagen te vormen waarlangs generaal 
 Kraijenhoff even later zijn intrede zou doen. Ook dit scenario kwam uit de koker 
van de generaal zelf. Op een kwartier afstand van de Vesting werd hij om tien uur 
door een escorte van 30 ruiters en een officier met een trompetter afgehaald. Ma-
joor Kamps, net commandant van Naarden, kondigde hem bij de barrière met 5 
kanonschoten aan. De generaal reed vervolgens onder trompetgeschal en de mars 
slaande tamboers langs saluerende officieren, vaandels en manschappen naar het 
Stadhuis waar een oranje vlag uithing. Ondertussen beklommen Evert de Bruijn, 
Benjamin van Rooijen, Geurt Schippers en Jan  Houtman de toren en vervingen, 
onder een saluut van 21  kanonschoten, de witte vlag door de nationale. Bij het 
Stadhuis hield een compagnie infanterie de wacht met twee elitegrenadiers bij de 
ingang. Met tromgeroffel werd Kraijenhoff bij het bordes opgewacht, waarna de 
burgemeester en adjuncten hem met  dankbetuigingen ontvingen. Een audiën-
tie voor alle burgerlijke  autoriteiten  alsmede de predikanten en de leden van de 
 kerkeraad volgde. Ook de in Naarden achtergebleven Hollandse officieren die in 
het Franse garnizoen hadden gediend, waren hierbij present. 

Kolonel Van den Bosch bij het Stadhuis 
in een verbeelding van een eeuw later.





Voor gouverneur Van Tets werden vrijwel dezelfde eerbewijzen in acht genomen. 
Hoewel, verschil moest er wezen, hij werd niet door een escorte van 30 maar slechts 
door 20 man paardenvolk afgehaald.
Om drie uur in de middag kwam de excellentie per koets de Vesting binnen, waar 
hij op het Stadhuis een voorlopig stadsbestuur installeerde. In naam van Willem I, 
soeverein vorst van Nederland, nam hij de magistraten de eed af en maakte ver-
volgens aan het volk bekend dat hun kluisters waren verbroken en zij van nu af 

Een zesluik boordevol historie: de Hollandse troepen marcheren door de Vesting. 
Van links naar rechts bovenaan beginnend: de Bussumerstraat, de Sluisstraat, de 
Tweede Marktstraat, de Binnenhaven, de Amsterdamsestraatweg en opnieuw de 
Bussumerstraat.





ingezetenen waren van een vrij en onafhankelijk Nederland. Zijn proclamatie, een 
lofzang op de nieuwe soeverein Willem I, werd later veelvuldig in druk verspreid.

Ooggetuigen
De schilder P.G. van Os had, in zijn hoedanigheid van kapitein bij de Landstorm, 
het geluk op deze bevrijdingsdag in de Vesting te mogen vertoeven (5). Hij  vertelde 
later dat hij door de kustkanonniers werd verwelkomd vanaf de wallen en dat 
na binnenkomst van de troepen de poorten weer werden gesloten. De eerste die 
hij ontmoette was kapitein Lobry die aan hem zijn oeuvre van bomvrije nood-
verblijven liet zien. Verschillende inwoners deelden dat wat zij nog in huis had-
den met hun bevrijders. In het bijzonder noemde hij de Franse predikant Jean 
Ulrich Anosi die royaal al het zijne deelde met vrienden, bekenden en officieren die  
hem bezochten.

De Hilversummer Albertus Perk, toen luitenant bij de Landstorm, had kans gezien 
om langs slinkse weg de Vesting binnen te komen (6). Na bij de ruïne van het loge-
ment Zandbergen de colonne van vertrekkende Fransen te hebben gezien, deed hij 
een poging de brug naar de Vesting te passeren, maar een korporaal stuurde hem 
terug. Met een zilveren muntje als steekpenning en wijzend op zijn onderschei-
dingstekens, bleek de korporaal toch te vermurwen. Bij de volgende wachtpost 

Gouverneur Van Tets van Goudriaan en zijn griffier Jean Frederik Feline in de koets 
en geëscorteerd door secondanten op de Fortlaan met uniformen die aan de fantasie 
van de organisatoren lijken te zijn ontsproten.





sloot Perk zich brutaal aan bij een bekende, die brieven in de Vesting moest bezor-
gen. Zo was hij de eerste ramptoerist die in de Vesting kwam. Later schreef Perk 
dat hij er door zijn Naardense vrienden in vervoering werd ontvangen. De boter-
ham die hij op zak had, gaf hij spontaan aan een notabele grijsaard van 82 jaar.  
De Naarder had in geen drie maanden meer witbrood gegeten. Op zijn rondje door 
de stad zag hij dat van sommige huizen de daken compleet ontbraken, de meeste 
woningen waren beschadigd. Perk was getuige van de intocht van de troepen en 
aankomst van Kraijenhoff. Later, zo meldde hij, maakte de generaal een rondje 
door de stad in gezelschap van kolonel Von Pfaffenrath en andere in Naarden  
gebleven officieren van het gewezen Franse garnizoen.

Wie de in boekvorm verspreide verhalen over de intocht van Kraijenhoff en zijn 
mannen leest, wordt ondergedompeld in een warm bad van Naardense oranje-
gezindheid. De kreten ‘Leve onze soeverein’ en ‘Oranje boven’ zouden die dag niet 
uit de lucht zijn geweest. De werkelijkheid was anders. In een manuscript van een 
onbekend gebleven ooggetuige (7) werd namelijk vermeld dat de Naarders na-
dien beticht werden van Fransgezindheid. De schrijver vroeg zich af bij wie de 
aantijging vandaan kwam, daar iedereen toch zou kunnen begrijpen dat er na zes 
maanden Franse dwingelandij geen Naarder meer te vinden was die nog positief 
over de Fransen dacht. De achterklap kwam uit de kringen van de Amsterdam-
se schutterij; de intocht in de Vesting was bij hen niet in goede aarde gevallen.  
De manschappen hadden op brood, wijn en bier onthaald willen worden en 

Het volk van Naarden wacht bij het Stadhuis op wat komen gaat. Links de 
voormalige herberg het Witte Paard op de hoek Marktstraat/Sint Annastraat.





Voor de mooiste krijgslieden was een plek ingeruimd naast het bordes van het Stadhuis.

In grote eensgezindheid versierden de Naarders in 1914 de straten en huizen en 
tooiden zichzelf en hun kroost in feestelijke kledij.





 bovendien vonden ze de Naarders veel minder uitbundig dan ze hadden verwacht.  
De schrijver die tijdens het beleg zelf als ambtenaar in de Vesting werkzaam was, 
nam het voor de inwoners op. Hij vond de beschuldiging vals en ongegrond.  
De burgers konden de militairen niet onthalen, ze hadden vrijwel niets meer in 
de kast en aan gejuich was er niet veel te verwachten van een door oorlogsgeweld 
gekastijde bevolking van nog maar 600 armzalige zielen. De kroniekschrijver ein-
digde zijn relaas met de opmerking dat de ware vaderlandsliefde niet zit in uiterlijk 
vertoon. De afgelopen tijd had toch wel bewezen dat die poppenkast eenvoudig 
met geld en bedreigingen kon worden gekocht.

Naar de Dam
Tegen een uur of vijf vertrokken de troepen weer naar hun kwartieren in  
’s- Graveland, Weesp en Muiden. De volgende ochtend, vrijdag 13 mei, marcheerden  
‘De mannen van Naarden’ met generaal Kraijenhoff aan het hoofd naar 
 Amsterdam. Daar werden zij om 2 uur onder uitbundig gejuich van het volk op de 
Dam verwelkomd en toegesproken door het stadsbestuur. De geestdrift was zeer 
groot, met name voor de eerder wat teleurgestelde schutterij (8). Wat te Naarden 
had ontbroken, werd hier ruimschoots goedgemaakt. 

In Naarden was op 12 mei alleen het 4e bataljon van linie, circa 300 man, onder 
commando van majoor Kamps voor bewaking van de Vesting achtergebleven. Dat 
bleek ook wel nodig want daags na de intocht werd al een poging ondernomen om 
op een gewelddadige wijze een kazemat open te breken. Magazijnen, hospitalen en 
zelfs hooischelven werden daarom, in afwachting van publieke verkopingen, van 
schildwachten voorzien. Naarden stond vanaf 13 mei in het teken van het puin-
ruimen en de wederopbouw, maar dat overstijgt de titel van dit verhaal. 

De herdenking in 1914
Werden de festiviteiten rond de herdenking van 1864 nog gekenmerkt door een 
reünie van oud-gedienden, bij die van 1914 leefden de veteranen allang niet meer 
en moest men het uitsluitend hebben van creativiteit, spektakel en illusie. Dat feest 
der verbeelding, weliswaar in een deels nog oorspronkelijk decor, kon voor het 
eerst fotografisch worden vastgelegd en wie nu deze straatbeelden bekijkt, komt 
tot de slotsom dat het een geweldige gebeurtenis moet zijn geweest. Laten we de 
manifestaties van een eeuw geleden nog eens de revue passeren.

Aan de vooravond
Terwijl rappe handen in eensgezindheid bezig waren om in de straten van Naarden 
de laatste hand te leggen aan de versieringen, vergaderde op maandagavond 11 mei 
1914 de feestcommissie met al haar buurtcomités in het Hof van Holland in de 





De poort van de Sluisstraat. De poort van de Eerste Marktstraat.

De poort van de Bussumerstraat. De poort van de Sint Annastraat.





Kloosterstraat. De majoor G.C.A. Fabius, de secretaris van de commissie, schetste 
die avond de wijze waarop de feesten zouden moeten verlopen en hoe iedereen 
daaraan kon meewerken. Woorden van dank werden reeds gesproken, want er 
was een magistrale hoeveelheid werk verzet. Na afloop van de vergadering was de 
sfeer voor het bevrijdingsfeest zo optimaal dat die avond al een compacte massa 
van  potentiële feestgangers, arm aan arm achter de muziek aan door de Vesting 
 bewoog. Toen bij het slaan van middernacht de lang verbeide datum was aan-
gebroken, klonk spontaan het Wilhelmus door de straten. Had de dag van herden-
king van de verlossing van Naarden in 1814 nog beter ingewijd kunnen worden?

De eerste feestdag
Diepe teleurstelling was er van allen toen in de vroege ochtend de regen eerst 
zachtjes en daarna met gutsende stromen uit de hemel viel; teleurstelling dat 
 zoveel werk tevergeefs geweest zou zijn. Zelfs het gebeier van alle klokken mocht 
in die stemming geen verandering brengen. Ook de muziek van twee korpsen en 
een twaalftal tamboers en hoornblazers kon de stemming er niet inbrengen, al 
verzekerde iedereen ‘dat het wel zou opklaren’.
Tegen negen uur, het tijdstip waarop de gelovigen zich naar hun kerken begaven 
om diensten bij te wonen waarin de betekenis van deze dag werd toegelicht, was 
de regen opgehouden en brak een zwak zonnestraaltje door. Met de verbeterde 
atmosfeer, verbeterde ook de stemming en de hoop rees dat het feest zou lukken. 
Half elf begon in de Grote Kerk een plechtigheid met veel genodigden. Op  muzikaal 
gebied gaven Johan en Herman Schoonderbeek, een solist en een dameskoor het 
hunne ten beste. Toen de laatste tonen van het orgel waren weggestorven, sprak 
de heer A.E. Dudok van Heel als voorzitter van de feestcommissie een rede uit 
waarin de liefde voor koningin en vaderland centraal stond. Na zijn gloedvolle 
toespraak volgde het Wilhelmus. Eerder was al een telegram naar de koningin 
 verstuurd waarin de burgers van Naarden hare majesteit trouw verzekerden en 
hulde brachten. 

De optocht
Het geduld van de tallozen die langs de wegen stonden in afwachting van de 
 optocht werd wel erg op de proef gesteld. Het weer had zich tijdens de kerkdiensten 
goed gehouden, maar werd daarna hoe langer hoe slechter; gierende regenvlagen 
dreigden alles wat opgericht was te vernielen. Het had zelfs niet veel gescheeld of de 
happening was afgeblazen. Toch klaarde de lucht en op een flinke regenbui na bleef 
het verder droog. De afmars was echter aanmerkelijk vertraagd.

De stoet, opgedeeld in twintig historische groepen, werd opgesteld bij de Lunetten 
aan de Karnemelksloot, forten die tijdens het beleg een grote rol hadden  gespeeld. 





Alle detachementen en troepenafdelingen die in 1814 de intocht hadden mee-
gemaakt, werden weer voorgesteld in de uniformen en met de wapens van die 
tijd. De officieren van toen, onder wie Van Castrop, Lepeltak, Bruce, Rooseboom, 
Talbot en Michael waren van de partij. Voor de rollen van Kraijenhoff, Van den 
Bosch, Van Tets van Goudriaan en burgemeester Poele waren teksten geschreven 
om hun vroegere optreden te laten herleven. Zo werd de Vesting een openlucht-
theater waarin het ceremonieel van toen tot op zekere hoogte werd nagespeeld. 
Ook Evert de Bruijn en zijn makkers beklommen weer de toren en gouverneur Van 
Tets declameerde vanaf het bordes. 

Zelden hebben de inwoners van het Gooi zo’n kleurrijk schouwspel met geschitter 
van wapens kunnen zien. Zelden ook waren er in en om de Vesting zoveel mensen 
op de been; van de Fortlaan tot aan het Stadhuis stonden toeschouwers, schouder 
aan schouder en opgepropt langs de route. Wat de aantrekkelijkheid van de op-
tocht nog verhoogde, was de aanwezigheid van een escorte van ruim 50 paarden 
dat door de cavalerie uit Amersfoort ter beschikking was gesteld. 
Via de Sandtmannlaan, Zwarteweg, Comenius-, Juliana- en Lambertus Hortensius-
laan, Galgesteeg en Amersfoortsestraatweg kwam de optocht in de namiddag de 
Utrechtse Poort door. Een ronde door de Vestingstraten westelijk van de Markt-
straat volgde, waarna de kop van de troepen zich bij het Stadhuis opstelde. Een 
half uur later werd generaal Kraijenhoff met zijn gevolg door een keurvendel bij 
de Utrechtse Poort met vijf saluutschoten afgehaald. De generaal en zijn gevolg 

Poort en buurtgenoten van de Pastoorstraat.





maakten een ronde door de straten van het oostelijk deel van de Vesting. Eenmaal 
bij het Stadhuis kon het eigenlijke historisch schouwspel beginnen. We laten hier 
de lange, met larmoyante oranjegezindheid doorregen toespraken van  Kraijenhoff, 
Van den Bosch en Van Tets maar achterwege. Net als in 1814 vertrok aan het be-
gin van de avond de hele stoet weer door de poort, toen de Amsterdamse, om te 
 worden ontbonden.

‘Viert allen blijde feest!’
Met deze zin werd iedereen opgeroepen tot gezellig samenzijn, vooral in orde en 
in regelmaat. Het feest werd die avond op de pleinen van Naarden voortgezet met 
een concert van de twee muziekkorpsen, uitvoeringen van de gymnastiekvereni-
ging Keizer Otto en een optreden van de schietvereniging Huibert van den  Eijken. 
Tijdens de shows werd vuurwerk afgeschoten. Met vermakelijkheden als een 
draaimolen, schommels, een doolhof en lekkernijen in de vorm van poffertjes en 
oliebollen werd de sfeer verhoogd. Naarden was die avond in talloze  schakeringen 
van licht en kleur gezet. In dat schijnsel waren de contouren van de Amsterdamse 
Poort (stadszijde), met in de haven een sprookjesachtig lichtschip, mooier dan 
ooit. Ook andere openbare gebouwen, feestpoorten en versieringen waren in 
zo’n betoverende kleurengloed gezet. Het maakte een overweldigende indruk op 
de  bezoekers. Tegen middernacht hosten nog duizenden uitbundige feestgangers 
door de straten.

Poort en buurtgenoten van de Oosteindestraat.





Ook de gymnastiekvereniging Keizer Otto liet zich niet onbetuigd en demonstreerde 
op 13 mei 1914 haar kunsten op het Adriaan Dortsmanplein.

Een peloton grenadiers in historische uniformen voerde onder grote belangstelling op 
het Adriaan Dortsmanplein enkele exercities uit.





Woensdag 13 mei stond grotendeels in het teken van de kinderen. In de ochtend 
voerden 600 scholieren hun spelen en wedstrijden uit. ’s Middags waren er exerci-
ties van leden van de Volksweerbaarheid en de grenadiers in uniformen uit 1814. 
Schijngevechten tussen moderne soldaten en die van een eeuw geleden volgden. 
De trage vechtwijze van toen werd tot in het hilarische gedemonstreerd. 
De avond werd beheerst door een waterfeest. Vanaf de Amsterdamse Poort voeren 
tal van gondels naar de gracht bij de Kippenbrug, waar de wallen met vetpotjes, 
elektrische lampjes en lampions waren verlicht.
Later volgde een spiegelgevecht in de gracht rond het ravelijn Turfpoort-Nieuw 
Molen. Daar opende een vloot onverwachts het vuur op het ravelijn, waarmee de 
stad werd uitgebeeld. Bewapende sloepen naderden vervolgens ‘de stad’ en werden 
door de verdedigers onder vuur genomen. Een nagebouwd huis werd door een 
vijandelijke granaat getroffen en vloog in brand. Daarop bestormden aanvallers 
‘de stad’. Na hevige gevechten werd de vijand teruggeslagen. Het spel eindigde 
natuurlijk met een overwinning voor de stad, het hijsen van de vaderlandse vlag, 
kanonschoten en het Wilhelmus. 

Zo herdacht Naarden haar strijd om onafhankelijkheid, een feest dat tot dan toe 
zijn weerga niet had gekend.

De grenadiers aangetreden voor de Promerskazerne met rechts twee marketentsters. 
Collectie: Gerda Vuijst.





Noten:
1.  Henk Schaftenaar, Naarden’s jubelfeest in 1864, in De Omroeper jrg. 5 (1992), nr. 4 pp. 161-171.
2.  De gegevens zijn voornamelijk ontleend aan documenten uit het archief Kraijenhoff (Nationaal 

Archief, toegang 2.21.102, inventarisnr. 66); het archief van de gouverneur van Amsterdam 
en commandant van het 1e militaire arrondissement (Noordhollands Archief, toegang 127, 
inventarisnrs. 12, 14, 15).

3.  De informatie is afkomstig uit oude kranten (zie www.kranten.kb.nl van de Koninklijke 
Bibliotheek) en programmaboekjes, feestgidsen en pamfletten in het archief van de Stichting 
Vijverberg. Alle foto’s in dit verhaal zijn gemaakt tijdens de festiviteiten van 12 en 13 mei 1914.

4.  In de gedrukte literatuur hierover is steeds het aantal van 30 manschappen vermeld. Dat is onjuist. 
Op het allerlaatste moment werd de sterkte door Kraijenhoff gewijzigd in 100 manschappen.

5.  P.G. van Os (medegedeeld door Mr. H.C. Hazewinkel), Schetzen betrekking hebbende tot het 
bloccus naderhand beleg rechter vleugel van Naarden, uitgave drukkerij ‘De Kroon’ Hilversum.

6.  Een getypte versie van zijn dagverhaal over de insluiting van Naarden (1813-1814) is aanwezig in 
het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum onder inventarisnr. 55.

7.  Ik heb hier gebruik gemaakt van een manuscript dat zich bevindt in het Nationaal Archief. Het 
is afkomstig uit een archief dat in 1814 bij kapitein-ingenieur Willem Lobry in beheer was. Het 
lijkt te zijn geschreven door een persoon die tijdens het beleg van Naarden op het geniebureau 
werkzaam was. Hij was geen Naarder. Zelf noemde hij zich een vreemdeling die ruim 14 maanden 
in de stad had doorgebracht en er tijdens het beleg ambtshalve was ingesloten. Zijn manuscript is 
later (in een enkel geval al kort na 1814) door anderen overgeschreven, waardoor er in archieven 
en bij particulieren verschillende kopieën aanwezig zijn. Deze wijken, voor zover ik ze ken, in 
details af van het origineel. Veelal hebben de kopieerders er eigen informatie aan toegevoegd, het 
een en ander weggelaten of hun naam aan het document verbonden. 

8.  De schutterij van Amsterdam, toen nog Nationale Garde genoemd, had echt wel reden tot klagen. 
J.A. Jochems laat in Gewapende Burgerwacht te Amsterdam (uitgegeven in 1890) zien hoe slecht 
deze schutters bewapend waren. Eind december 1813 bijvoorbeeld waren er voor het 3e bataljon 
te Weesp slechts 50 bruikbare geweren beschikbaar. Maar ook de kleding deugde niet (gebrek aan 
winterjassen) en soldij werd lang niet altijd uitbetaald. Een brief van 19 april 1814 toont dat er in 
zes weken tijd maar voor vier dagen soldij was uitgekeerd.

  Op 23 mei 1814 kwam de Nationale Garde opnieuw op de Dam bijeen om te worden ontbonden. 
‘De mannen van Naarden’ waren veelal remplaçanten van eenvoudige komaf. Per kennisgeving 
van 15 maart 1816 werd aan hen een erepenning uitgereikt, waaraan overigens door de 
ontvangers weinig waarde werd gehecht. Daar kwam verandering in toen op 6 oktober 1816 
besloten werd dat de officieren en manschappen van de burgerkorpsen die bij Naarden hadden 
gediend, toegestaan werden om de penning te dragen.

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, 2013 (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.





Ere wie ere toekomt
Jonkheer Jan Willem van Sypesteyn (1816-1866), de grond-
legger van de geschiedschrijving van de blokkade van Naarden 

Henk Schaftenaar

In hun boeken (1816) over de geschiedenis van de staatsomwenteling in Nederland 
hebben de professoren Jan Konijnenburg (1757-1831) en Herman Bosscha (1755-
1819) ook een hoofdstuk aan het beleg en de blokkade van Naarden gewijd (1). 
Van tevoren hadden de hooggeleerde heren medewerking aan generaal Kraijen-
hoff gevraagd, maar deze had zich verschoond vanwege drukke werkzaam heden. 
Wel had Kraijenhoff Bosscha naar kolonel Verveer verwezen en die beloofde om 
uit de registers het nodige te extraheren. Helaas bleef Verveer nalatig, ook hij had 
het te druk. Toen de werken van Konijnenburg en Bosscha eenmaal waren versche-
nen, moest Kraijenhoff tot zijn spijt erkennen dat beide auteurs buiten hun schuld 
wellicht enige bijdragen hadden gemist die voor het nakomelingschap toch nuttig 
zouden zijn geweest. Daarom verschafte Kraijenhoff alsnog enige openheid van 
zaken en gaf onder meer de tekst vrij van zijn brief die hij 22 november 1813 aan 
Napoleon zond met daarin ‘zijn gewetensbevrediging’ zich te ontslaan van de eed 
die hij aan de keizer had afgelegd (2). 
Met de werken van Konijnenburg en Bosscha hebben we het decennialang moeten  
doen. De in 1844 uitgegeven ‘Levensbijzonderheden van Kraijenhoff ’ hebben 
daaraan weinig toegevoegd (3).

Halverwege de 19e eeuw werd echter in het tijdschrift ‘De Nieuwe Spectator’ het 
verlangen tot uitdrukking gebracht naar een krijgskundig verhaal over alles wat er 
in en om de vesting Naarden in 1813 en 1814 was voorgevallen. Aan dat verlangen 
werd voldaan door jonkheer Jan Willem van Sypesteyn met de publicatie van een 
gedegen studie over de blokkade van Naarden. 
Van Sypesteyn leerde Naarden kennen in 1836 toen hij daar enige tijd werkte als 
genie-officier (4). In 1842 werd hij in een functie op het Ministerie van Oorlog te 
Den Haag aangesteld, waardoor hij naspeuringen kon doen in tal van oude stuk-
ken over ’s lands verdediging. Wat Konijnenburg en Bosscha destijds ontbeerden, 
kreeg hij wel onder ogen. Zo was hij de eerste die over de nagelaten papieren van 
generaal Kraijenhoff kon beschikken.
Van Sypesteyn publiceerde zijn verhaal in 1855 in twee afleveringen in het 
 tijdschrift ‘Het Vaandel’ (5). Al na het verschijnen van de eerste aflevering (23 pagi-
na’s) werd zijn verhaal als belangwekkend aangemerkt. Een onder het pseudoniem  
W. optredende respondent nam daarop de vrijheid een bijdrage (10 pagina’s) te 





leveren over het moedige optreden van de toenmalige 2e luitenant der Artillerie 
Mielet van Coehoorn in de ‘affaire bij Muiderberg’ op tweede paasdag 1814. Twee 
jaar na het verschijnen van Van Sypesteyns vervolg en slot (20 pagina’s) schreef 
hij nog een extra bijdrage waarvan de inhoud deel was aangegeven door enkele 
 attente lezers die als officieren bij Naarden hadden gediend. In dat stuk (7 pagina’s) 
werd de oorzaak van de nederlaag bij Muiderberg geheel anders voorgesteld dan 
door Kraijenhoff bij leven in zijn voordeel was gedaan (6). Belangrijkste aangever 
tot deze kritische noot was  J.G. Matthes van Haringcarspel die als luitenant tijdens 
de blokkade van Naarden had gediend. 

Aldus verscheen in ‘Het Vaandel’ een tekst (7) van in totaal 60 pagina’s die de basis 
werd voor het werk van menig latere auteur. In het in 1914 verschenen ‘Gedenk-
boek 1813’ vinden we dan ook het hele verhaal van Van Sypesteyn weer terug. Dat 
was al eerder het geval in de publicatie van de geschiedschrijver Jochems uit 1890. 
Daarin wordt de jonkheer-historicus nog wel genoemd; in latere werken komen 
we zijn naam al helemaal niet meer tegen. Van Sypesteyns publicatie over Naarden 
lijkt te zijn vergeten. Dat is de reden om hem in de aanhef van dit artikel uitdruk-
kelijk te noemen als ‘Jonkheer Jan Willem van Sypesteyn’, de grondlegger van de 
geschiedschrijving van de blokkade van Naarden. Ere wie ere toekomt.

Noten:
1.  Herman Bosscha, Geschiedenis der Staatsomwenteling in Nederland voorgevallen in het jaar 1813. 

Amsterdam, 1816. Bosscha was hoogleraar aan het Atheneum Illustre en rector der Latijnsche 
Scholen te Amsterdam.

  Jan Konijnenburg, Nationaal Gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche Unie van den jare 
1813. ’s-Gravenhage, 1816. Jan Konijnenburg was hoogleraar theologie aan het Remonstrants 
Seminarium te Amsterdam. 

2.  Een en ander is te vinden in een ongedateerd afschrift van een brief van generaal Kraijenhoff aan 
de professoren Bosscha en Konijnenburg. Het afschrift is opgenomen in de Memories van de 
Genie in de 4 OMM-serie onder Naarden 122 in het Nationaal Archief te Den Haag.

3.  Levensbijzonderheden van de luitenant-generaal C.R.T. Kraijenhoff door hem zelven in schrift 
gesteld, en op zijn verlangen in het licht gegeven door Mr. H.W. Tijdeman (1844).

  In dit werk bedeelt Kraijenhoff zichzelf met een heldhaftige rol in het strijdtoneel bij Muiderberg.
4.  Meer over de genie-officier en schrijver Jan Willem van Sypesteyn in een artikel van D. Veegens 

in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde van 1869.
5.  Jan Willem van Sypesteyn, Een verhaal uit de geschiedenis van Neèrlands herstelling in het jaar 1813. 

Het Blocus der Vesting Naarden. In ‘Het Vaandel, tijdschrift tot verspreiding van krijgskennis en 
aankweeking van krijgsmansgeest onder alle standen’. Vijfde Jaargang, Nieuwe Serie 1855-1856 
en Zevende Jaargang, Nieuwe Serie 1857-1858.

  De jaargangen van dit tijdschrift zijn uiterst zeldzaam geworden. Voor zover bij mij bekend 
beschikt alleen de Universiteitsbibliotheek van Leiden nog over een complete serie.

6.  Van Sypesteyn was in zijn beschrijving van de strijd bij Muiderberg (‘een schandelijke vertoning 
voor de Hollanders’) uitgegaan van de inhoud van een brief die Kraijenhoff aan Willem I, de 
soeverein, had geschreven. Hierin had de generaal zichzelf min of meer van schuld vrijgepleit 
ten nadele van de Amsterdamse Schutterij, die daar toen bestond uit een klein detachement 
manschappen van vooral joodse afkomst, dat volgens Kraijenhoff al snel op de vlucht was 
gegaan. Deze interpretatie viel in volkomen verkeerde aarde bij vele nog levende ooggetuigen die 
op de strijd bij Muiderberg een totaal andere kijk hadden. 

7.  Zie www.stichtingvijverberg.nl





Sneeuwhutgeschiedenis 

Mieneke Rijs

Een sneeuwhut in de Huibert van Eijkenstraat in de winter van 1953. Links de 
voormalige boerderij van Leusink met op de achtergrond woningen aan de 
 Kraijenhoffstraat. Op de hut zitten v.l.n.r. Annie Voogt, Emmie Laven, Conny 
Laven, Loes Voogt, Jos Voogt, Eddy Laven, Jopie Voogt en Wally de Gooijer. 
Aan de voet en in de hut Wil Voogt, Dik de Gooijer, Bep van der Vliet, Wim 
 Fecken, Mieneke Voogt, Pim van der Vliet, Jan Voogt, Jan Fecken en Henk Voogt.  
Bijna allen kinderen uit de vijf woningen voor grote gezinnen daar. 

Bij Mieneke en Wil staat het nog altijd geprent in hun geheugen. ‘Eerst bouwden 
we een berg van sneeuw als helling voor de slee. Toen deze hoger en vaster werd, 
hebben we hem uitgehold. Overbuurvrouw ‘tante Alie’ (mevrouw Kleuver, de 
huishoudster van de heer Van Dalen) goot er ’s avonds water over. De volgende 
dag hadden we een echte iglo. Op een avond hebben we er, zittend op een kleedje 
en in het licht van kaarsjes, warme chocolademelk gedronken. Alsof we er hadden 
gewoond! Jaloerse vandalen hebben nog getracht onze hut te slopen, maar het 
bleef slechts bij enkele gaten. De hut kwam op een natuurlijke wijze aan zijn einde.’





Noodlottig ongeluk in Naarden (1937)
‘Bid voor de Ziel van Zaliger Hendrica ten Elzen’

Freek Udo

Op 25 september 1937 werd Hendrica ten Elzen (1) in Naarden getroffen door een 
ernstig ongeluk. IJverig en oppassend als zij was, werd zij in de volle kracht van haar 
leven - drie dagen later zou ze de leeftijd van 24 jaar hebben bereikt - dodelijk gewond. 
Het staat op een bidprentje afkomstig van de parochie van Raalte en het roept vragen 
op. Een ernstig ongeluk te Naarden? Wat ging er mis? Een speurtocht door oude kran-
ten (2) leverde een treurig verslag op.

‘Rika’ werd het meisje genoemd. Ze was wees en dienstbode bij de familie Hofman 
in Huizen. Ze deed haar werk altijd opgewekt en nauwgezet. Zaterdagavond om 
half zeven - haar uitgaansavond - was ze naar de Promerskazerne gefietst om daar 
een paar sokken terug te brengen bij een jonge sergeant (3) voor wie ze de gaten 
had gestopt. Ze vond hem aardig en hij haar, zodoende. Die avond liet hij haar, 
tegen de voorschriften in, toe tot het wachtlokaal waar hij op dat moment dienst 
deed. 

De Promerskazerne in de jaren dertig met rechts naast de poort het wachtlokaal.





Maar plotseling, zo vertelden enkele soldaten die aan de poort op wacht stonden, 
werd de buurt opgeschrikt door een harde knal. Ze snelden naar het wachtlokaal, 
waar zij hun wachtcommandant totaal verdwaasd zagen staan bij het op de grond 
liggende lichaam van een jong meisje. Tot hun ontzetting merkten ze, dat er een 
schot door het hoofd van het meisje was gegaan. De garnizoensarts dr. Krijger uit 
Bussum werd ontboden maar het slachtoffer bleek onmiddellijk te zijn gedood. 
Een snel aanwezige agent van politie stelde vast dat er een kogel uit het pistool 
van de sergeant door haar hersenen was gegaan. De Militaire Politie heeft daarna 
de in een totaal overspannen toestand verkerende sergeant urenlang verhoord en 
ingesloten op het politiebureau van Naarden.

Een bidprentje uit de collectie van Jan van den Berg uit Delft.





Het gebeuren veroorzaakte grote opschudding in het anders op dit uur zo 
rustige Naarden. Overal stonden groepjes mensen het voorval te bespreken.  
Extra schildwachten op het Promersplein moesten de drommen nieuwsgierigen 
op een afstand houden. Maar de kapitein van de MP die het onderzoek verrichtte, 
weigerde commentaar te geven en verwees voor inlichtingen naar de kazerne-
commandant. Zo kon het gebeuren dat de familie Hofman pas de volgende 
 ochtend via de pers vernam dat hun dienstmeisje was gestorven. Aan de familie 
had men tegen beter weten in gezegd dat ze gewond was. Pas later op de dag gaf 
de kazernecommandant, de luitenant-kolonel Von Freijtag Drabbe, opening van 
zaken waarna de journalisten hun werk konden doen. 

De zaak diende eind januari van het jaar erop voor de Krijgsraad in  
’s-Hertogenbosch. De sergeant, een tengere, bleke jongeman vertelde dat hij die 
middag op wacht was gekomen. Hij had dit telefonisch aan Rika verteld zodat 
ze hem zou kunnen  bezoeken. In het wachtlokaal had hij trots aan haar zijn 
dienst pistool laten zien, een nieuw wapen waar hij net tevoren instructie over 
had  gekregen. Tijdens de les had hij een patroon in de kamer gedaan en was dat  
’s avonds totaal vergeten. Aan Rika had hij gedemonstreerd hoe het wapen op  
‘veilig’ gesteld moest worden door een pal omlaag te drukken. ‘Laat ik dat vooral 
niet  vergeten’, had hij nog  opgemerkt. Maar toen hij de trekker overhaalde, louter 
met de bedoeling het klikkende geluid te laten horen van de over elkaar schuivende 
delen, ging het fatale schot af terwijl het wapen op zijn vriendin was gericht.

De sergeant werd verregaande roekeloosheid verweten. ‘Dood door schuld’ was 
de uitspraak van de Krijgsraad en daarmee werd hij veroordeeld tot 9 maanden 
gevangenisstraf met aftrek van de 4 maanden die hij al had gezeten. Verder werd 
hem het recht ontnomen om bij de krijgsmacht te dienen.

Noten:
1. Hendrica ten Elzen, geboren te Raalte 28 september 1913. Ouders Henricus ten Elzen (1864-1929) 
en Albertina Courbois (1874-1929).
2. De Bel van 28 september 1937 en 1 oktober 1937. Verder de Nieuwe Bussumsche Courant van 25 
januari 1938.
3. Hij werd in de pers omschreven als J.L. van O. uit Den Haag en was sergeant-titulair bij de 1e 
schoolbatterij van het Regiment Motorartillerie te Naarden. Hij was van de lichting 1936 II en stond 
bekend als een oppassend militair. 





Over de reinigingsdienst in het  
vooroorlogse Naarden

Toon Slinger (1923-2003)

In de jaren negentig schreef Toon Slinger 
voor De Omroeper een serie verhalen over 
het leven in de vesting Naarden in de voor-
oorlogse tijd. Toon werkte daar toen als 
bakkersknecht en leerde bij het bezorgen 
de inwoners door en door kennen. Met zijn 
uitstekende geheugen kon hij rond de eeuw-
wisseling, op volgorde van huisnummer, al 
hun namen nog noemen. Toon was voor 
de mensen met een ‘Naarden-virus’ een 
geliefd verteller. Zijn wijze van verwoor-
den sprak ook vele lezers van ons tijdschrift 
aan. Van zijn hand hebben we nog  enkele 
niet eerder gepubliceerde fragmenten.  
Ze hadden in de context van een ander 
verhaal moeten worden verwerkt. Zover 
is het niet gekomen, vandaar dit stukje 
(Redactie). 

De beerwagen
In de jaren dertig waren veel woningen in de Vesting nog niet aangesloten op 
de  riolering. Zo ook het huis van mijn opoe, Gansoordstraat 32. Met het pandje 
 ernaast loosden beide woningen op één stapelput, die bij opoe op de plaats lag. 
De huisjes waren erg klein, maar de huurprijs was 85 cent per week. De huisbaas 
heette Van Wettum. Die haalde dat bedrag zelf aan de deur op en gaf dan een 
kwitantie af. 
Als de plee verstopt zat, kwam de ‘Boldootwagen’ van de gemeente met drie 
 werklieden om de beerput te legen. Het trio werd de ‘odeurploeg’ genoemd.  
De ‘beerwagen’ was een tank op wielen met een zware ‘bels’ met afgeknipte staart 
ervoor. Achter de wagen hobbelde een klein wagentje waarop een pomp was ge-
monteerd. Om de wielen zaten ijzeren banden. Voorafgegaan door het geklikklak 
van het paard maakten deze een ratelend geluid over de kasseien.
Van Beem, de vader van de latere schoenmaker uit de Jan Massenstraat, was de baas 
over het mechaniek. Gerrit Leusink, de zoon van een groenteboer uit de  Huibert 

Toon Slinger, kenner van het dagelijks 
leven in Naarden.





van Eijkenstraat, was de koetsier en Toon Schipper uit de Sint Annastraat de bij-
rijder. Beiden liepen op hoge werkschoenen en droegen een grijze manchester-
broek. Leusink was bovendien getooid met een breedgerande hoed met een gleuf 
waaronder een forse grijze en gekrulde snor schuilging. De twee anderen  droegen 
de geijkte werkmanspet met midden bovenop een knoop. Ik zie het stel nog 
lopen aan de zijkant van de wagen, altijd met die zware rubberslangen over de 
rug.  Slangen van een meter of drie, een met een zinken mondstuk voor in de put. 
Om bij de put te komen, moesten de slangen door opoe’s huis: door de gang, de 
huiskamer en het keukentje. Als alles goed was vastgekoppeld, stak Schipper het 
mondstuk in de put en slingerde Van Beem de motor aan, zoals je vroeger ook een 
auto startte. Dan vulde de straat zich met de stank van beer, maar daar maakte 
niemand zich druk om.

De sproeiwagen
De ‘sproeiwagen’ was een grote ronde tank op wielen van het type beerwagen.  
De tot de nok toe gevulde inhoud bestond uit schoon water. Het voertuig werd 
getrokken door hetzelfde paard als van de Beerwagen en ingezet op droge,  zomerse 
dagen om de stoffige pleinen en grindwegen te besprenkelen. Gerrit Leusink zat 
meestal op de bok met naast hem zijn trouwe collega Toon Schipper. Als het 
 vehikel een fietser of wandelaar passeerde, trapte de koetsier naar keuze een  linker 
of rechter pedaal in waarmee een van de sproeiers werd uitgeschakeld. Drukte 
hij het verkeerde pedaal in, wat nogal eens gebeurde, dan was de voorbijganger 

Stoffige pleinen en grindwegen





 kletsnat tot boven de knieën. Met een hendel kon het sproeisysteem aan en uit 
worden gezet. Een andere hendel blokkeerde de wielen.
Doorgaans werden alleen de grindwegen en pleinen nat gemaakt. Altijd hetzelfde 
rondje: van de Oostwal langs ‘Oranje’ naar het Ruijsdaelplein, dan een rondje om 
de muziektent en via ‘Promers’ terug langs de ‘Uut’. Als de tijd het toeliet werden 
ook enkele straten meegenomen. Dit kennelijk om het plaveisel wat te ver stevigen; 
de veldkeien raakten zomers nog weleens los. De straten knapten er in ieder  geval 
wel van op, want voor de behandeling lagen er overal platgereden stinkende 
paarden vijgen. Als de sproeiwagen het rondje had gemaakt, rook het in de straten 
erg muf. Reed de sproeiwagen op de vrije woensdagmiddag, dan trok schooljeugd 
de schoenen en kousen uit en liet zich ter verkoeling door Gerrit natspuiten.  
Kort na de oorlog zijn de laatste grindwegen in de Vesting bestraat. Sinds die tijd 
heb ik de sproeiwagen niet meer zien rijden. 

De aswagen
Het huisvuil werd opgehaald met de ‘aswagen’, een door een paard getrokken kar 
met rondom houten schotten. Gerrit de Gooijer en Steven Brand deden het werk 
als bijverdienste. Het afval bestond voor het grootste deel uit as. Alles wat branden 
kon ging in die tijd nog de kachel in. Kranten werden met water tot ballen geperst 
en eenmaal droog, opgestookt. 
Het ophalen van huisafval geschiedde vroeg in de ochtend, want om tien uur 
was het de tijd voor de bakkers, de groenteverkopers en de slagers langs de deur.  
Het kloppen van matten en kleedjes door ijverige huisvrouwen was na dat uur  
ook taboe.
Twee keer per week stonden zinken emmers, teilen en oude weckketels op de stoep 
om te worden geleegd. Dat legen ging met veel stof gepaard, de as moest namelijk 
met mankracht over de hoge schotten in de wagen worden gekieperd. Om  tijdens 
dat stoffige karwei de kelen te smeren, hadden de mannen altijd een fles met ‘spoel-
water’ in de kist onder de zitplaats op de bok. Op de vuilnisbelt ver buiten de 
Vesting werd de aswagen handmatig leeggeschept; een kiepmechanisme ontbrak.
Aan het einde van het jaar gingen Gerrit en Steven de woningen langs met een 
nieuwjaarswens. Het gebruikelijke fooitje werd traditiegetrouw weer in ‘spoel-
water’ omgezet. De ‘asmannen’ zijn, ondanks een leven van hard werken, erg oud 
geworden. Gerrit over de negentig en Steven niet ver daarvandaan. 

Wat ik hier schrijf stamt uit de tijd dat iedere Vestingbewoner nog op zaterdag zijn 
stoep schoon schrobde en de koperen knop van de deurbel blinkend oppoetste. 
Dan viel er veel te kwekken op straat. Het was een gezellige tijd in die vooroorlogse 
Vesting, het ging er gemoedelijk aan toe.





Een Naardens lakenlood uit 1588
Henk Schaftenaar

Vorig jaar maakten de archeologisch-onderzoekers Anton Cruysheer en Olaf 
 Langendorff een inventarisatie van Naardense lakenloden. Hun verslag was 
voorzien van 14 afbeeldingen van deze keurmerken, waarvan de meeste uit de 
 Naardense  bodem kwamen. Enkele waren elders gevonden, zoals een exemplaar uit 
 Denemarken van omstreeks het jaar 1450. Naarden had in de Middeleeuwen een 
omvangrijke lakennijverheid. De stad exporteerde deze wollen stof in meterslange 
lappen onder meer naar landen rondom de Oostzee. 

Na fabricage werd aan elke wollen lap door een keurmeester of ‘lootslager’ een 
 loden zegel vastgemaakt met daarop een aanduiding van de herkomst. De Naar-
dense  loden kenmerkten zich door het stadswapen, de tweekoppige adelaar. Op de 
keerzijde stond doorgaans de Gotische letter N. Had de lap een keuring op lengte 
ondergaan dan stond in plaats van de N een getal als aanduiding voor de lengte in 
ellen. Aan een kwaliteitsweefsel werd een zogenoemd staallood gehecht. Het eind-
product - een op een bepaalde kleur afgewerkte wollen stof - had dan met goed 
gevolg de toetsing doorstaan met een proeflap, die de ‘staal’ werd genoemd.

Onder de lakenloden die de onderzoekers hadden afgebeeld, bevindt zich een gaaf 
en tevens bijzonder exemplaar. Het is een staallood uit 1588 met een diameter 
van 5 cm, gevonden in Diemen. Rond het wapenschild staat * NAERDEN * IN * 
HOL(LANT) en op de keerzijde de N met het omschrift * 15*88 HEEL * STAEL, 
een waarborg voor de hoogste kwaliteit. Dit staallood bewijst, zo schrijven de 
beide onderzoekers, dat 16 jaar na het bloedbad te Naarden (1 december 1572) 
de  productielijn van de textielnijverheid weer was hersteld. Zo draagt de archeo-
logie ook bij met informatie over een periode waarvan in Naarden nauwelijks 
 documenten zijn bewaard.



Toegang op de inhoud van alle 
jaargangen van De Omroeper

www.stichtingvijverberg.nl



De stichting vijverberg werd opgericht 
in 1989 en heeft als doelstelling: de bevor-
dering van het bestuderen, vastleggen en 
verbreiden van historische en historisch-
geografische kennis van Naarden en haar 
omgeving. Om deze doelstelling te verwe-
zenlijken geeft de stichting het historisch 
tijdschrift voor Naarden De Omroeper uit. 
Sedert haar oprichting verschenen mono-
grafieën over de hofstede en uitspanning 
Oud Valkeveen, het Burgerweeshuis, het 
landgoed Nieuw Valkeveen, de Naardereng, 
de Weeshuiskazerne en de buitenplaatsen 
Oud Naarden, Kommerrust en Berghuysen. 
Verder werd het boekje ‘Tussen Zandbergen  
en Valkeveen’ uitgegeven. Ter gelegenheid  
van het 650-jarig bestaan van de stad 
 Naarden verscheen de speciale uitgave 
 ‘Naarden, een vogelvlucht door tijd en 
ruimte’ en het jongste boek van de stichting 
kreeg de titel ‘Gids voor de vestingwerken 
van Naarden’.  Nieuwe publicaties over 
Naardense landgoederen, poldergebieden, 
zanderijen, meenten en andere onderwerpen 
zijn in voorbereiding.

De Omroeper verschijnt sinds 1988 en  
bevat artikelen en mededelingen over de 
geschiedenis van Naarden, waaronder ook 
publicaties die tot stand zijn gekomen in 
samenwerking met de Stichting J.P. van 
Rossum. Het blad wordt gefinancierd uit 
abonnementsgelden en donaties en bestaat 
dankzij de medewerking van een aantal 
vrijwilligers.

stichting

vijverberg
historische publicaties Naarden


