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Uit het werkzame leven van de Naardense
boomkweker Jacobus Smits (1864-1943)
Annie Verweij
In 1883 vestigde Jacobus Smits zich als boomkweker aan de Lambertus Hortensiuslaan. Al snel ontwikkelde hij zich tot een internationaal bekende persoonlijkheid in
de wereld van de kwekers. De naam ‘Jac. Smits’ werd gedurende een halve eeuw een
begrip, ook in het openbare leven van Naarden. Als raadslid en wethouder drukte
hij zijn stempel op de ontvesting en uitbreiding van de gemeente. De ego Smits bleek
uiteindelijk te groot voor de in Naarden actieve Vrijzinnig Democraten. In 1927 stond
Jac aan de wieg van een locale belangenpartij. De activiteiten van de nieuwkomer
veroorzaakten echter tumult en netelige kwesties; argwaan was er ook naar lijsttrekker
Smits. Jac Smits bleef evenwel een vooraanstaand man. Ruim zeventig jaar geleden
overleed hij. Weinig herinnert aan zijn bijzondere en effectieve bestaan. Reden om zijn
levenswandel te beschrijven (1).
Domineesgezin
Jac Smits werd geboren op 17 februari 1864 in de pastorie van Baarn, waar zijn
vader Frans Wouter (2) sinds 1862 predikant, ja zelfs ‘hofprediker’ was bij de hervormde gemeente. In de zomer van 1865 volgde zijn vader een beroeping naar
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Hellevoetsluis en zes jaar later ging dat
op voor Enschede. De predikant vervolgde en eindigde zijn loopbaan in
Nijmegen waar hij van oktober 1873 tot
mei 1899 dominee was van de Grote of
St. Stevenskerk.
Jac zat op lagere scholen in Enschede
en Nijmegen en genoot ook nog privé-
onderwijs. Op zijn twaalfde begon hij
aan zijn opleiding voor kweker. De
kneepjes van het vak leerde hij in Nederlandse, Belgische en Franse kwekerijen.
Vanouds kwekerij Welgelegen
Als negentienjarige jongeling kwam
Jac naar Naarden, huurde een kamer
aan de Kerkweg (nu Lambertus Hortensiuslaan) in herberg Kweeklust van
Henri Doop en werkte op kwekerijen De jonge Jacobus Smits.
ertegenover. Op 14 maart 1884 kon Jac,
nog maar net 20 jaar oud, zich zelfstandig kweker noemen doordat zijn vader
daar de boom- en plantenkwekerij Welgelegen van Willem Karel Schubert voor
hem kocht. Met de aankoop van ruim 2 hectare grond was een bedrag van 10.000
gulden gemoeid. Een kwekerswoning moest nog van de grond komen. Ook dat
financierde de dominee voor zijn zoon. Aannemer Evert Jan Jurriëns uit de Turfpoortstraat mocht het huis bouwen en in februari 1885 kon de villa (nu Lambertus
Hortensiuslaan 11) worden betrokken. ‘Grove Cottage’ doopte de jonge Jac zijn
fraaie huis, waar hij na zijn huwelijk op 18 juli 1885 te Nijmegen met Maria
Theresia Barbara Verweij (3) ging wonen.
Grove Cottage was aan dat deel van de Kerkweg toen nog het enige huis.
Terzijde van en achter het huis strekte zich de kwekerij uit waarvan het aanzien
’s zomers werd bepaald door kleurrijke begonia’s die in de vorm van borders de
paden omzoomden.
Het ging het echtpaar zeer voor de wind. Tussen 1886 en 1899 werden er zes
kinderen (4) geboren en in die periode ontwikkelde de zeer energieke Jac zijn
kwekerij tot een der grotere exportbedrijven. Al in 1887 was hij in staat om het
hele complex van zijn vader over te nemen, waarmee een bedrag van 20.000
gulden was gemoeid. Het bedrijf werd vervolgens uitgebreid met 3 ½ ha uitermate
geschikte zandgrond aan de Karnemelksloot, waarin de planten goed wortelden


Op de kwekerij Welgelegen aan de Lambertus Hortensiuslaan.



Een specialiteit uit de catalogus van Jac Smits: begonia’s.

Een deel van Smits’ kwekerij aan het begin van de 20e eeuw. Rechts de achterzijde
van de dubbele woning Comenius-Hortensius en het hoekhuis Julianalaan/
Lambertus Hortensiuslaan. Een tekening uit de catalogus van Jac Smits.


en na verkoop snel aansloegen op andere bodems. Ook tegenover het station
Naarden-Bussum verwierf Smits een perceel van een hectare ten behoeve van zijn
kwekerij. Woning, kantoor, pakschuren en opslagplaatsen lagen op 5 minuten van
het station, waar de kweekproducten op de trein werden gezet met de bestemmingen Duitsland, Engeland, Frankrijk, België en zelfs de Verenigde Staten. Het
assortiment van Smits bestond uit rozen, seringen, rododendrons, vruchtbomen,
coniferen en bomen voor lanen en wegen, maar ook begonia’s.
De nog jonge Smits werkte nauw samen met de beroemde prof. dr. Jan Ritzema
Bos (1850-1928), die de grondlegger was van de plantenziektenkunde. Ritzema
Bos werd in 1895 hoofd van het fytopathologisch instituut Willie Commelin
Scholten te Amsterdam. Op de kwekerij van Smits werden door Ritzema proeven
genomen die tot doel hadden om exportproducten te voorzien van verklaringen
van gezondheid. Uit dit werk kwam in 1899 de Plantenziektekundige Dienst voort.
Wilhelminapark
Aan het eind van de 19e eeuw richtte
Smits met tuinarchitect Otto Schulz
(1868-1953) de firma ‘Smits & Schulz,
Tuin- en Parkarchitecten, Naarden en
Zeist’ op. Het bedrijf richtte zich op
het ontwerpen en inrichten van tuinen,
parken en villaparken. Het specialiseerde zich in het aanleggen van rozenen rotstuinen, Japanse tuinen, maar
ook groente
tuinen en boomgaarden.
Het duo was in 1899 betrokken bij het
totstandkomen van het Hilversumse
Nimrodpark, rond 1900 van het Bergkwartier in Amersfoort, in 1902 van
het villapark Bosch en Duin te Zeist en
in 1900 van het Prins Hendrikpark in
De Wilhelminaboom omgeven met
Bussum.
Maar ook een groot deel van zijn hardstenen zuiltjes en een veldkei als
oorspronkelijke kwekerij werd op- stootblok. Erachter het huis Stendal.
geofferd aan deze lucratieve bestem
ming. Het idee kwam van buurman-boomkweker A.G.M. Richard die de
aan hem toebehorende gronden tussen de Lambertus 
Hortensiuslaan, de
Comenius
laan en de spoorlijn als bouwterrein wilde gaan exploiteren.
Richards plan vorderde aanvankelijk niet, maar toen Smits erbij werd



De achterzijde van het huis Grove Cottage met bedrijfsruimten van Jac Smits.
De tracés voor de Julianalaan en de Pater Wijnterlaan zijn reeds aangelegd.
Een foto uit het eind van de 19e eeuw.
 etrokken, kwam er schot in de zaak. Beide heren dienden een verzoek in bij de
b
gemeenteraad om 5 hectare van hun gronden tot bouwterrein te bestemmen.
Op 1 februari 1898 kwam de gemeentelijke goedkeuring voor het project dat op
voorstel van wethouder J.H. Maas ‘Koningin Wilhelmina Park’ werd genoemd.
In datzelfde jaar voltooiden Richard en Smits er drie verharde wegen en plantten de
kwekers Jurrissen en Smits er ter ere van de nieuwe koningin een ‘Wilhelminaboom’.
De gemeenteraad besloot de nieuwe wegen de Richardlaan, de Jacobus Smitslaan
en de Wethouder Königlaan te noemen. Maar Richard en Smits m
 aakten bezwaar
tegen een vernoeming en zo werden in 1910 de aan hun namen toebedeelde lanen


gewijzigd in de Julianalaan en de Pater Wijnterlaan. Aan de rand van dat villapark
kwam er ook nog een Burgemeester Van Hasseltlaan bij.
Raadslid en wethouder
Op 1 september 1891 begon voor Jac Smits, 27 jaar oud, een politieke carrière.
Geen mens had toen kunnen bevroeden dat hij voor 36 jaar lang stadsbestuurder (5) zou zijn. Aanvankelijk stak hij veel energie in de verwezenlijking van het
Wilhelminapark en werkte hij aan het totstandkomen van sociale voorzieningen
voor gemeentewerklieden. Ook richtte hij zijn aandacht op het onderwijs, de
werkverschaffing en de armoedebestrijding.
Na de enorme heisa rond het bouwproject ‘de Twisthoek’ (6) in de jaren twintig,
kwam Smits begin 1927 - toen wethouder - in conflict met het bestuur van de
Vrijzinnig Democraten voor welke partij hij in de raad zat. Hij liet weten niet meer
voor hen een nieuwe termijn raadslid te willen zijn. Bovendien bedankte hij als
lid van deze stroming en richtte met tientallen anderen in dezelfde maand nog de
‘Vereeniging Gemeentebelang Naarden’ op. De nieuwkomer beoogde een neutrale
partij te zijn die uitsluitend Naardense belangen wilde dienen. Smits werd lijst
trekker. ‘Gemeentebelang’ verwierf dat jaar twee raadszetels.

Wethouder Jac Smits (vijfde van links) en gemeentearchitect Bab Deenik
(achtste van links) op 11 juli 1925 bij de opening van het vakantiehuis van de
Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid te Oud Naarden.


Campagne voor de verkiezingen van 1931: enkele kopstukken van Gemeentebelang
in de krant met een ludieke stunt op de splitsing Paulus van Loolaan/Oud
Blaricummerweg. Tussen de dragers v.l.n.r. Edward Heyman, Hendrik ter Beek,
H.P. Bendien, C.N. Willemse en Marianne Smits.
Bombarie rond de Sirene
Er volgde een roerige periode in de Naardense politiek die de gemoederen tot na
de Tweede Wereldoorlog bezighield. Wat was het geval? Tijdens de campagne van
1927 had het bestuur van Gemeentebelang onder de naam ‘De Sirene’ een verkiezingskrantje uitgebracht, waarin de kandidaten van de Vrijzinnig Democraten
werden afgebrand en tot in het persoonlijke werden bekritiseerd. Dat leidde tot
een rechtszaak tegen de voorzitter van Gemeentebelang, de veearts Hendrik ter
Beek, die uiteindelijk in de zomer van 1931 in hoger beroep werd vrijgesproken.
Niet in het minst door de publiciteit die een en ander met zich meebracht, kreeg
Gemeentebelang er bij de verkiezingen in dat jaar een zetel bij (7) en aanvaardde
Smits het wethoudersambt. De Vrijzinnig Democraten verloren al hun zetels en zij
zinden op wraak.
De gelegenheid daartoe kwam in november 1934: Smits had in zijn functie van
loco-burgemeester aan een architect een bouwvergunning toegezegd voor een
project op een terrein van de N.V. Tuindorp Naarden-Bussum waar hij zelf directeur van was. Een commissie kwam daarop eenstemmig tot de conclusie dat hier
sprake was van een ernstige vermenging van particuliere en publieke zaken. Smits
weersprak de kritiek en kwalificeerde de zaak als een politieke hetze die, met de
verkiezingen van 1935 voor de deur, was ingezet om de stem van de kiezer.


De kwestie Ter Beek
Bij de verkiezingen van 1935 werd
Gemeentebelang weer de grootste partij,
maar buitenspel gezet door 6 van de 11
raadsleden die in een ‘onderonsje’ de
wethouderszetels hadden verdeeld (8).
Het gegriefde Gemeentebelang protesteerde tegen dit politiek onfatsoen en
was ervan overtuigd dat het zou leiden
tot zeer verkeerde verhoudingen in de
gemeenteraad. Krap een maand later
dienden die problemen zich al aan. Ter
Beek, al 20 jaar keuringsveearts in dienst
van de gemeente Naarden, en nog altijd
voorzitter van Gemeentelang, had een
berisping van B en W gekregen over nalatigheid bij veekeuringen (9). Ter Beek
pikte dit niet en liet zich in het bijzijn
van derden bepaald niet complimenteus
uit over B en W en de gemeentesecre
taris. De heren bestuurders waren in
hoge mate beledigd en ervoeren de
kritiek als een ondermijning van hun gezag. Een week nadat de pers er lucht van
had gekregen, werd een spoedeisende
raadsvergadering uitgeschreven waar, in Jac Smits en Hendrik ter Beek,
een niet-openbaar gedeelte, Ter Beek per respectievelijk lijsttrekker en voorzitter
direct werd ontslagen als keuringsarts. van Gemeentebelang, prominent
Een langdurig proces volgde waarbij Ter vooraan en ten voeten uit bij de
opening van de Rijksweg op 2 augustus
Beek opnieuw triomfeerde.
Op de ledenvergadering van Gemeente- 1930. Penningmeester H.P. Bendien
belang in mei 1938 werd stilgestaan bij kijkt over hun schouders mee.
het eerherstel van hun voorzitter, voor
wie recht en billijkheid hadden gezegevierd. Ter herinnering aan het wapenfeit
werd aan de voorzitter een zilveren fruitschaal aangeboden met de inscriptie:
‘Aan de heer H. ter Beek ter herinnering aan zijn glorieuze overwinning op het
gemeentebestuur van Naarden op 10 maart 1938.’



Jac en Marianne
Het behoeft geen betoog dat er in Naarden door de gevestigde orde naar het
politiek functioneren van Jac Smits, de
nummer 1 van zijn partij, met het nodige
wantrouwen werd gekeken. En dat niet
alleen naar hem, ook zijn ongehuwde
dochter Marianne, bij wie hij inwoonde,
was onderdeel van al dat suspect. ‘Zat Jac
zelf achter de artikelen in de Sirene of
was Marianne de kwade genius achter de
op schrift gestelde geruchten?’ Evenals
haar vader zat Marianne, die secretaris
van Gemeentebelang was, overal in, op
of bij en ging door voor een notabele
dame (10), met wie rekening viel te houden. Voor haar vader deed ze belangrijk
secretariaatswerk.
Het raakte het duo Smits echter niet over
hoe anderen politiek gezien over hen
dachten.
Smits had op zijn jaarlijkse zakenreizen Uit de bijlage van het pinksternummer
naar Amerika zijn blik behoorlijk ver- van het blad Gemeentebelang van
ruimd. Hij had de wereldwind gesnoven 8 juni 1935.
en liep niet vast in de politiek van de
kleine dingen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in maart 1933 op de kieslijst voor de
Tweede Kamer stond van het Verbond voor Nationaal Herstel. Oud-opper

bevelhebber generaal C.J. Snijders was destijds de lijsttrekker van deze nogal
rechtse stroming die zich vooral tegen partijpolitiek keerde. Het Verbond was er in
1937 - na één kamerzetel gedurende vier jaar - al niet meer, maar in die kringen,
ook op landelijk niveau, werd er nogal lacherig gedaan over al dat benepen gedoe
in de Naardense politiek.
Polyglot met grote erkenning
Onder de boomkwekers stond Jac Smits bekend als een man die behendig was in
woord en geschrift. Bovendien bezat hij een enorme talenkennis. Dat, in combinatie met zijn vitaliteit en optimisme, maakte hem voorbestemd tot baanbreker
in de organisaties van de handel en export van de Nederlandse tuinbouw. Twintig
jaar lang was hij dan ook voorzitter van de exporteursbond, de Nederlandse Bond


De splitsing Julianalaan/Wethouder Königlaan met op de hoek van beide lanen het
huis Casa Cara waar de familie Smits zich in 1924 vestigde. Geheel links het huis
Stendal en uiterst rechts een deel van het huis waarop nu de naam Byzantium is
geschreven. Een foto uit het begin van de 20e eeuw.
van Plantenhandelaren. Twee perioden was hij ook voorzitter van de Nederlandse
Tuinbouwraad en vertegenwoordigde deze instantie op internationale congressen,
tentoonstellingen en bij moeilijke onderhandelingen. Hieraan is nog heel wat toe
te voegen, want ook aan allerlei gedetailleerde zaken in de regio wijdde hij zijn
volle energie.
Zo spande hij zich op vele manieren in voor de Naardense afdeling van de Vereniging
van School- en Werktuinen en decennialang was hij met collega J.J. Jurrissen een
vurig pleitbezorger voor de oprichting van een Rijkstuinbouwschool in Naarden.
Al in 1893 diende hij een eerste voorstel daartoe in en maakte hij deel uit van een
commissie om dat doel te bereiken. Het zou echter tot na Smits’ overlijden duren
eer er in Naarden een Lagere Tuinbouwschool (januari 1949) werd geopend.
Smits was voorts voorzitter van de Comeniusvereniging, hield regelmatig
toespraken voor internationaal getinte gezelschappen terwijl de Vereniging voor
het Gooisch Natuurreservaat in hem een toegewijd bestuurslid vond. In diverse
Gooise kwesties bleek hij bereid stelling te nemen en schonk dan zijn onvoor
waardelijke steun.
Er bestond in brede kring veel waardering voor Smits’ werk. Hij was erelid van
de Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. In 1924 werd hij,
wegens zijn verdiensten voor de Comeniusvereniging, door de president van
Tsjecho-Slowakije opgenomen in de orde van de Witte Leeuw. In 1931 werd hij be

Huldiging van Jac Smits in het Hotel het Bosch van Bredius ter gelegenheid van zijn
70e verjaardag. Hendrik ter Beek biedt Jac, die tussen zijn vrouw en J.P. Dudok van
Heel in staat, een schilderij aan met daarop zijn portret. Naast Ter Beek staan
Bab Deenik, Joh. Kuijer en Edward Heyman.
noemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau om zijn bestuurlijke kwaliteiten
in de tuinbouwsector. Een jaar later werd hij officier in de orde van Sint Sava, een
vanouds hoge Servische onderscheiding voor prestaties in de kunst en wetenschap.
Jac Smits was overigens wars van loftuitingen en hulde. Zijn gouden jubileum als
boomkweker had hij stilletjes voorbij willen laten gaan, maar toch werd hij op
29 augustus 1933 hartelijk gehuldigd. Bloemstukken, stapels telegrammen,
brieven en felicitaties werden van heinde en verre bezorgd. In het Wilhelminapark
werd voor de pionier spontaan gevlagd. Talrijke vrienden en bekenden uit het
Naardense bedrijfsleven en de burgerij maakten bij hem hun opwachting. Ook het
college van B en W gaf acte de présence. Op zijn 70e verjaardag had hij maar één
ding te zeggen: ‘Al wat ik heb kunnen doen, is gelukt omdat ik zulk een gelukkig
thuis heb, dat mijn lieve vrouw mij geschonken heeft. Dat ik nu nog tot alles in
staat ben, heb ik te danken aan mijn dochter, die mij zo kranig terzijde staat’.
Het einde van een buitenman
Smits is de partij Gemeentebelang altijd trouw gebleven. Na de verkiezingen van
1939 keerde hij als lijstaanvoerder in de raad terug en bleef actief tot in september
1941 de gemeenteraad haar werkzaamheden staakte omdat een geheel andere


 estuursorde voor Naarden in aantocht was. Ook in de tuinbouw bleef hij tot op
b
het laatst werkzaam. Eind 1942 was hij, gebruind en stoer als een buitenman die
zijn werk in weer en wind verrichtte, nog aanwezig op een afdelingsbijeenkomst
van de Maatschappij voor Tuinbouw- en Plantkunde. Voor velen was hij nog de
kerngezonde en gezellige baas die men altijd in hem had gezien. Maar korte tijd
later werd een longontsteking hem fataal. Twee dagen voor zijn 79e verjaardag
nam de onberekenbare dood hem plotseling weg. Met Jac Smits ging een van de
mannen heen wier leven en werken representatief zijn geweest voor het tijdperk
van intensieve groei van Naarden.
Enkele weken later overleed ook zijn vrouw (11). Beiden liggen begraven op de
Oude Begraafplaats bij Jan Tabak.
Noten:

1.	Het verhaal is samengesteld uit openbaar toegankelijke documenten, zoals regionale en landelijke
dagbladen, tuinbouwgidsen, gemeenteraadsnotulen, het orgaan van de Vereniging Gemeente
belang te Naarden en een aflevering van het blad De Sirene (jrg. 1 nr. 2, mei 1927). Nakomelingen
van Jacobus Smits waren tot op heden niet traceerbaar, waardoor familieportretten in dit artikel
ontbreken.
2.	
Jacobus is het vierde kind uit het huwelijk van Frans Wouter Smits Pzn. (Dordrecht
1834-Apeldoorn 1920) en Maaike Anna van Schaardenburg (Zwijndrecht 1834-Nijmegen 1899).
Het echtpaar kreeg negen kinderen. Na het overlijden van Maaike hertrouwde Frans Wouter in
1902 met Sjoerdje Cuipers (1857-1913).
3.	Maria Theresia Barbara Verweij was geboren op 3 mei 1860 te Keulen. Haar ouders waren de
exporteur Christiaan Marie Verweij en Margarethe Freiin von Balck.
4.	Margaretha Maaike (1886), Frans Wouter (1887), Marianna (roepnaam Marianne) (1889),
Christiaan-Marie (1892), Jacobus Marius (1897), Joseph Gabriël (1899). Allen te Naarden
geboren en gedoopt door grootvader ds. F.W. Smits.
5.	Jacobus Smits was raadslid te Naarden in de perioden 1891-1895, 1897-1903 en 1916-1941. Van
1922-1927 was hij wethouder van de Vrijzinnig Democraten en in 1931-1935 van Gemeente
belang.
6.	Zie Freek Udo en Henk Schaftenaar, De Twisthoek. Heibel in de gemeenteraad over een bouw
terrein aan de Marktstraat (1925). In De Omroeper jrg. 24 (2011), nr. 3 pp. 96-102.
7.	Van de 2327 geldige stemmen kreeg Gemeentebelang er 667, de RK Staatspartij 535, de SDAP
366, de AR 319, de CH 279 en de Vrijzinnig Democraten 151 (te weinig voor een zetel).
8.	Van de 2820 geldige stemmen kreeg Gemeentebelang er 750, de SDAP 661, en de RK Staatspartij
547.
9.	Het was B en W ter kennis gekomen dat ‘ingevoerd vlees’ veelal niet gekeurd werd en dat de
‘levende keuring’ niet regelmatig door Ter Beek werd verricht. Bovendien achtte het college het
onjuist dat keurmeester Ter Beek in zijn ressort aan slagers vee verkocht van zijn eigen boerderij
(Ter Beek bezat een boerenbedrijf in Muiderberg).
10.	Marianne Smits (1889-1959), kocht op 9 april 1924 het huis Casa Cara, Julianalaan 26, waarna haar
ouders eveneens hun huis aan de Lambertus Hortensiuslaan verruilden voor dit adres. Marianne
was zeer actief in het Naardense verenigingsleven. Ze bezocht trouw de jaarvergaderingen en
bijeenkomsten van natuurbeschermingsorganisaties, was president van de Gooise afdeling van
de dierenbescherming, secretaris van de Vereniging Wijkverpleging, bestuurslid van het Rode
Kruis, maakte deel uit van de Vereniging School- en Werktuinen, zat in het Zonnestraalcomité,
was secretaris van de Naardense IJsclub en nog wel meer.
	Op 23 juni 1948 trouwde ze met de toen 80 jaar oude uit Zwollerkerspel afkomstige weduwnaar
mr. Carel Hendrik Thiebout (1868-1959). Thiebout overleed op 19 maart 1959 en Marianne
volgde hem op 25 april van dat jaar. Ze werd begraven bij haar ouders op de Oude Begraafplaats
bij Jan Tabak. In december 1959 werd door het Veilinghuis Van Spengen te Hilversum de veiling
aangekondigd van de boedel van Marianne Smits.
11.	In juli 1943 werden enige grote terreinen (ruim 6 hectare) van Jac Smits gelegen in het
uitbreidingsplan aan de Rijksweg openbaar verkocht.



‘Grote schoonmaak’ te Naarden
Over de inventarisatie van de schade, de opruiming en het
herstel in de tweede helft van 1814
Henk Schaftenaar
Kort na het vertrek van de Fransen kwam in Naarden een inventarisatie van de oorlogsschade aan huizen, meubilair, boerderijen, buitenplaatsen, openbare gebouwen en
de militaire infrastructuur tot stand. Uit claims van toen blijkt onmiskenbaar dat er in
en om de stad sprake was van een enorme destructie.
Over het herstel van particuliere eigendommen is maar weinig informatie bewaard
gebleven. De wederopbouw van het publieke domein werd daarentegen beter vastgelegd. Voor dat aspect hebben we in het bijzonder de archivalia van de Genie (1)
doorgenomen, waaruit in dit verhaal tal van gegevens zijn verwerkt.
Schade
Van de 391 huizen in de Vesting waren er
227 beschadigd. Voor deze panden werd
voor 47.530 gulden aan schadeclaims
ingediend. Groot waren de vernielingen
aan de Grote Kerk, de toren, de roomskatholieke kerk in de Bussumerstraat,
de Manege (kazerne) van J.P. Thierens
aan het eind van de Turfpoortstraat, het
Weeshuis (kazerne) in de Kloosterstraat
en aan de huizen van de Amsterdamse
suikerbakker J.H. Rupe in de Oosteinde
straat. De woningen van dokter Hendrik
Craanen (Gasthuisstraat) en van de
aannemers Willem Verkerk (hoek Turfpoortstraat/Peperstraat) en Nicolaas van
der Stok (Gasthuisstraat) waren totaal
vernield (2).
Langs het Zandpad naar Muiden was het
niet veel anders. Op order van Kraijenhoff waren daar enkele boerderijen en
schuren in brand gestoken en geslecht,
andere waren al eerder door de F
 ransen


De hoofdingang van de Weeshuiskazerne aan de Kloosterstraat in de jaren
twintig van de vorige eeuw. De monumentale entree is afkomstig van de in
1880 afgebroken kazerne de Manege.

geruïneerd. Van de herberg De Roskam,
de boerderij van Zeeger Ruiter, twee
boerderijen van de weduwe Wiegand, de
hofstede van de Amsterdamse advocaat
Jacobus Walraven, de schuur van Bessel
van den Tweel en de molen van de
Binnendijkse polder waren alleen maar
as en puinhopen over. Met het verlies
van vee, meubilair, boerengereedschap,
bomen en hekken erbij bereikten de
claims er een hoogte van 38.740 gulden.
Het schootsveld tussen de Vesting en de
Lunetten aan de Karnemelksloot was De woningen van suikerbakker
door de vele militaire operaties glad J.H. Rupe in de Gansoordstraat,
geschoren. Niet alleen waren de hof voorheen Oosteindestraat.
steden van de Amsterdammers Slaghek Foto: Eem Koopmanschap.
(Stadzigt) en Nuboer afgebrand, ook de
twee boerderijen van Van Huijssteden en het buitenhuisje van Bon, de rentmeester
van het Naardermeer, ondergingen dit lot. De eigenaren in deze contreien dienden
voor 35.232 gulden aan claims in.
De vernielingen op de buitenplaatsen Kommerrust, Berghuizen en Valkeveen, aan
het logement Zandbergen en op de boomkwekerij van de weduwe Bolten aan de
Amersfoortseweg spanden de kroon. Hier werd voor maar liefst 74.474 gulden aan
schade opgegeven. In Laag-Bussum werd voor ruim 35.080 gulden geclaimd.
Al deze schades bijeen beliep een totaalbedrag van 231.056 gulden. De vernielingen
aan wegen, wateren, dijken en vestingwerken zaten daar nog niet eens bij.
Een stadhuis in deplorabele staat
De vernielingen aan het vastgoed zijn in de loop der tijd maar ten dele hersteld.
Naarden beleefde na haar bevrijding een lange periode van economische stilstand
en zelfs achteruitgang. De chique van Naarden vertrok en kwam niet meer terug;
tal van herenhuizen werden geveild. De malaise resulteerde in zoveel leegstand
dat niet alleen beschadigde maar ook nog in goede staat verkerende huizen werden gesloopt. Een kenmerkend voorbeeld daarvan is het kapitale woonhuis van
de weduwe Thierens-Gleijn in de Vrouwenstraat (3). In 1783 had haar man het
pand voor 40.000 gulden laten bouwen, maar in 1820 wilde niemand er meer dan
4800 gulden voor neertellen. Aan sloopmaterialen zou het meer opbrengen dan
dit schamele veilingbod. Maar haar zwager, de burgemeester, had een beter idee.


Omdat de gemeente geen geld had om
het in deplorabele staat verkerende Stadhuis op te knappen, stelde hij voor om
het pand met recht van afbraak te ruilen
tegen het huis van zijn tante. Dat plan
is gelukkig verijdeld, maar dat nam niet
weg dat daarna de helft van het huis van
zijn schoonzuster werd gesloopt. In 1820
overigens stonden er nog elf van zulke
herenhuizen leeg.
Een ander voorbeeld: toen de gemeente
Naarden min of meer verplicht werd om
de Manege in de Turfpoortstraat weer
voor kazernering in orde te maken, kon
het stadsbestuur niets anders meer doen
dan bij de burgerij met de pet rond gaan
om de opknapbeurt te kunnen betalen.
Tal van inwoners - de lijst is bewaard gebleven - hebben toen vrijwillig een duitje
Het gehalveerde herenhuis (rechts)
in de zak gedaan.
Een gunstige ontwikkeling vond plaats van de weduwe Thierens-Gleijn
in het zandige buitengebied. Al in 1815 in de Cattenhagestraat, voorheen
liet kastelein Dirk de Beus op de plek van Vrouwenstraat.
het vernielde Zandbergen een nieuwe
herberg timmeren (4). Maar door financiële problemen kreeg hij zijn project maar
ten dele van de grond en in 1818/1819 kon hij niet veel anders doen dan het pand
aan zijn geldschieter, de Amsterdamse zakenman J.P. van Rossum, verkopen. Van
Rossum, die niet onbemiddeld de Franse tijd was doorgekomen, had al in 1816
voor een luttel bedrag twee verwoeste buitenplaatsen opgekocht. Zandbergen liet
hij tot zomerverblijf vertimmeren. In de decennia daarna werd dit buitengebied,
dankzij zijn investeringen, opnieuw ingericht (5).
Anders verliep het in de Meerlanden en langs het Zandpad. Waar ooit kapitale hofsteden (Stadzigt) en stenen behuizingen hadden gestaan, verrezen na 1814 slechts
houten boerderijtjes en andere getimmerde opstallen.
Herstel onder Willem Lobry
Bij de Genie verliep het herstel voortvarender. Daags na het vertrek van de Fransen
had kapitein-ingenieur Valter al in kaart gebracht wat hier het eerst moest ge
beuren en op 19 mei kreeg hij fiat ermee te beginnen. In die dagen solliciteerde
de gewezen geniechef van Naarden Willem Lobry opnieuw voor een betrekking


Het in 1815 getimmerde huis Zandbergen met de familie Kuhn in de tuin. Een foto
van omstreeks 1870.

Waar langs het Zandpad in 1813 de herberg De Roskam had gestaan, verrees later
het houten pand van café De Lindeboom. Een foto uit de eerste helft van de jaren
vijftig van de vorige eeuw.


bij de krijgsmacht (6). Omdat er voor Naarden geen betere ingenieur te vinden
was, werd hij met ingang van 21 mei wederom in zijn oude functie en standplaats
aangesteld.
Wat Lobry onder de Fransen had moeten opbouwen, moest hij nu weer afbreken.
Direct na zijn aantreden heeft hij veel van dat werk kunnen uitbesteden. Nog in
mei werden de bomvrije houten entresols uit de doorgangen van de stadspoorten
gesloopt, de dammen uit de Karnemelksloot en de Muidertrekvaart verwijderd en
de drijfbomen uit de Bussumervaart gelicht. Daarmee was de Vesting weer bereikbaar geworden voor hoge rijtuigen als postwagens en konden turfpramen weer
in de Binnenhaven worden gelost. De toegankelijkheid werd nog verder vergroot
door enkele aardwerken op te doeken die tijdens het beleg als barrières voor de
Amsterdamse Poort en aan het begin van het Zandpad waren gelegd.
Voorts heeft Lobry, om diefstal te voorkomen, de houten kazematten laten
dichttimmeren, tal van wachthuizen van de wallen laten verwijderen en pontjes
en vlotten verzameld die her en der in de grachten dreven. Een 24-tal pramen
- platte turfschuitjes die door de Fransen in Tienhoven en Westbroek waren
gerekwireerd - heeft hij laten terugbezorgen bij de eigenaren.
Na een maand was zijn budget van 2500 gulden al bijna besteed. Om inkomsten
te genereren voor de voortzetting van het werk was al vóór het vertrek van de
Fransen op departementaal niveau besloten de voorraden uit de magazijnen van
Naarden te gaan verkopen. Met dat doel voor ogen werd ook het grasgewas van de
wallen meteen verpacht. Het belangrijkste besluit werd echter op 23 mei genomen:
alle kazematten (blokhuizen) en het noodhospitaal zouden worden afgebroken.
De enorme hoeveelheid hout die dat zou opleveren, moest ten bate van de staatskas publiekelijk worden verkocht (7).
In de tweede helft van juni maakte Lobry bestekken en begrotingen voor het
verwijderen van Friese ruiters (hindernissen), het opgraven van 7 houten buskruitmagazijnen, het herstel van het metselwerk aan de poorten en het dichten
van traversen in de wegen. Op hoog niveau werd besloten om aan de aardwerken
van de vestingwallen niets te doen.
De brug in de Amersfoortseweg
Een heftige discussie ontspon zich over het herstel van de verwoeste ophaalbrug
over de zanderijsloot in de Amersfoortseweg. De particuliere grondeigenaren in
die omgeving wilden het liefst weer een beweegbare brug terug. Maar kolonel
Van der Wijck (8), directeur van de Genie en superieur van Willem Lobry, voelde
er niets voor. In zijn visie zou de brug zelfs wel door een dam kunnen worden
vervangen. Lobry schipperde naar een gulden middenweg en diende een bestek


in voor een vaste maar extra hoge brug.
Ook hier ging Van der Wijck niet mee
akkoord. Hij vond de bouwkosten van
3000 gulden zo exorbitant hoog, dat hij
niet eens van plan was daarvoor een
voorstel aan het departement te zenden.
Trouwens de ingelanden, zo oordeelde
hij, hadden geen andere brug nodig dan
een die geschikt was voor vletschuiten.
Uiteindelijk werd besloten ter plaatse een
lage vaste brug te leggen (9). In september ging de meestertimmerman Nicolaas
van der Stok ermee aan de slag. Hij had
het werk voor 1050 gulden aangenomen.
Coupures en verhakten
Hoewel alle hindernissen in de wegen
buiten de stad door de Hollandse troepen waren aangelegd (10), kwamen de
herstelkosten in principe voor rekening
van de eigenaren. Evenals bij afgebrande
huizen werd een dergelijke schade gezien
als een onvermijdelijk gevolg van de
oorlog en daarvoor was geen schadeloosstelling verplicht, tenzij er dringende
redenen bestonden die de staat daartoe
wel verplichtte. Toch werd van deze regel
afgeweken, naar aanleiding van verzoekschriften van Jan Rolland en François
Hugues, eigenaren van de hofsteden
Oud-Bussem en Valkeveen.
Voor Oud-Bussem werd op 20 juli op
het departement besloten om op de
buitenplaats enkele coupures te dichten
en een batterij te slechten. Maximaal 408
gulden mocht er voor worden uitgetrokken maar Lobry verwachtte dat het werk,
bij een publieke besteding en aankon
diging in en om Naarden, slechts voor de
helft van dat bedrag zou kunnen worden

De ophaalbrug over de zanderijsloot
in de Amersfoortsestraatweg zoals
herbouwd in 1834. Tussen 1814 en
1834 lag hier een vaste brug. Een foto
uit het begin van de 20e eeuw.

François Hugues (1739-1818), eigenaar
van de hofstede Valkeveen.


uitgevoerd. Dat viel achteraf toch wat tegen. Nicolaas Coenders uit de Vesting werd
met 300 gulden de laagste inschrijver en in oktober ging hij op Oud-Bussem aan
het werk.
Op Valkeveen werd soortgelijk werk eveneens door Coenders aangenomen. In het
bestek lezen we dat er op de hoek van de buitenplaats een coupure moest worden
gedicht en een batterij geslecht. Verder zou Coenders daar een geruïneerd dijkje
herstellen en een ‘verhakt’ verwijderen. Dat verhakt bestond uit 120 zware eikenbomen die als hindernissen dwars over de weg naar de buitenplaats waren gelegd.
‘Manus Eenarm’, portier
Na het herstel van de twee poorten
sollici
teerde Hendrik Sypestein, herbergier van het Witte Paard, als eerste
naar de functie van portier. De keus viel
echter niet op hem maar op Hermanus
van den Boogaard, eerder waard van de
geruïneerde herberg De Roskam. Helena
Uitenhoven-Genitz, een niet onbemiddelde weduwe, werd de andere portier.
Van den Boogaard, door zijn handicap in de volksmond ‘Manus Eenarm’
genoemd (11), kreeg de Amsterdamse
en de weduwe de Utrechtse Poort. Kennelijk bestond het begrip uitbesteding Het portiershuisje van de Amsterdamse
in die tijd ook al, want beide nieuwe Poort omstreeks 1900. Met uitzondering
functionarissen (Manus wilde zijn oude van de Turfloods (de hoge muur rechts)
beroep weer oppakken) stelden plaats- is alles wat we hier zien verdwenen.
vervangers aan die het eigenlijke werk
gingen doen. Zo sneed het mes aan twee kanten.
Aan Jan Verkerk - hij had voor de oorlog de ophaalbrug aan het begin van het
Zandpad bediend - werd toegestaan om zijn oude functie weer te hervatten. Nadat
de brug in de herfst van 1814 was hersteld, betrok hij onder het genot van vrij
wonen het vernieuwde brugwachtershuis.
De houtverkoping
De afbraak van de kazematten en het zogenoemde ‘belegeringshospitaal’ was half
juli door Arend Croes uit Weesp voor 2150 gulden aangenomen. In diezelfde
maand nog begon hij aan het karwei. Tijdens de sloop hield Pieter Verkerk, een
timmerman uit de Vesting, in opdracht van de kapitein Lobry toezicht om diefstal
en het nodeloos beschadigen van hout te voorkomen (12).


De in 1814 herstelde brugwachterswoning voor Jan Verkerk. Op de voorgrond de
Muidertrekvaart. Een bijna 100 jaar oude foto. Achter de schuur links ligt nu het
bedrijvenpark Gooimeer-Zuid.
De veiling werd tot in de puntjes door Willem Lobry voorbereid. Het moet hem
zwaar gevallen zijn, want in de eerste week van augustus overleden twee van zijn
jonge kinderen. Het hout werd in die maand in kleinere partijen over het exercitie
plein bij de Utrechtse Poort verspreid. In een advertentie in de Staatscourant van
23 september lezen we dat er circa 4000 eiken-, beuken-, iepen- en dennenstammen werden aangeboden, zo recht en gaaf dat er balken en planken van konden
worden gezaagd. Eenzelfde hoeveelheid stammen was goed voor schutting
palen en beschoeiingen. Ook waren er balken, planken, schanskorven, fascines
(gevlochten matten van rijshout), palissaden, dakpannen en ijzerwaren te koop.
Tot en met maandag 10 oktober hebben gegadigden het hout kunnen bezichtigen.
De volgende dag om negen uur ging onder gezag van de griffier van het vrede
gerecht, mr. J.P. Thierens, en ten overstaan van Willem Lobry de veiling van start
(13). Na drie dagen loven en bieden waren 789 partijen hout van eigenaar verwisseld. Het leverde de staat een kapitaal op van ruim 15.000 gulden. Kampioen
koper was Henri Louvrex, eigenaar van de buitenplaats Oud Naarden. Hoewel zijn
hofstede bijna geen schade had geleden, kocht hij voor 1589 gulden balken van


Aankondiging van de publieke houtverkoping te Naarden in de Nederlandse
Staatscourant van 23 september 1814.
beuken- en iepenhout plus nog een flink aantal palissaden. Verklaarbaar waren
de aankopen van Egbert Slaghek, eigenaar van het totaal geruïneerde Stadzigt. Hij
richtte zich speciaal op het tot balken en planken verzaagde hout en kocht voor een
waarde van 982 gulden. Onder de talrijke aannemers zat Nicolaas van der Stok met
642 gulden aan de top. Verder kochten tal van vestingbewoners er dakpannen en
schuttinghout en dat was wel te verwachten. Lobry ging met 17 eikenstammetjes
aan de haal, niet voor de Genie maar voor zichzelf, wellicht als kachelhout.
Een vorstelijke inspectie
Binnen twee weken hadden de kopers de verschuldigde bedragen contant in
Hollands zilvergeld voldaan en begin november was het plein weer schoon. Een
goed moment voor een inspectie van de soevereine vorst, die nog nooit eerder
binnen de wallen was geweest (14). Op 25 november 1814 werd de alom geprezen en vurig verwachte Willem om negen uur aan de barrière buiten de stad ver
welkomd. Na een rondje langs de vestingwerken, het Arsenaal en een inspectie
van de troepen verleende hij, net als Napoleon drie jaar eerder, audiëntie aan de


autoriteiten ten huize van J.P. Thierens (15). Maar al om half elf vertrok Willem
weer uit de stad. Laten we dit verhaal met een citaat uit het verslag in de Staatscourant van 1 december 1814 besluiten: ‘De klokken luidden, het geroep Oranje boven
klonk onophoudelijk en vergenoeging en tevredenheid was op het gelaat van de
bestuurders te lezen’.
Noten:

1.	Archief Eerstaanwezend ingenieurs der Genie te Naarden, Amsterdam en Den Helder-Texel
(1802-1850) in het Noord-Hollands Archief te Haarlem, toegang 84.
2.	Staten van gebouwen en meubilair die tijdens het beleg zijn beschadigd, verbrand of gesloopt,
1815. In het Stadsarchief te Naarden, inventarisnr. NAN 133.
3.	De nog bestaande helft van dit herenhuis is het oude politiebureau Cattenhagestraat 16 (vroeger
Vrouwenstraat). Margarietje Gleijn (1763-1834) was de weduwe van Hendrik Thierens (17551798), een broer van Johan Petrus Thierens (1759-1840) de burgemeester van Naarden. Zie ook
het artikel Een gehalveerd monument in de Cattenhagestraat, in De Omroeper jrg. 5 (1992) nr. 4,
pp. 172-174.
4.	H. Schaftenaar, Zandbergen, De Beus en Van Rossum, in De Omroeper jrg. 5 (1992) nr. 1, pp.
10-12.
5.	Henk Schaftenaar, J.P. van Rossum (1778-1856) en de doorstart van de Naarder Zanderij. Oude en
nieuwe feiten bij de herdenking van zijn 150ste sterfdag, in De Omroeper jrg. 19 (2006) nr. 1, pp.
1-17.
6.	Henk Schaftenaar, Willem Lobry (1773-1835). Van kapitein-ingenieur te Naarden (1809-1815)
naar dief in het gevang (1825-1835), in De Omroeper jrg. 26 (2013) nr. 2, pp. 56-69.
7.	Het Verbaal Archief van Oorlog in het Nationaal Archief te Den Haag, toegang 2.13.01, tal van
inventarisnummers uit de periode mei t/m oktober 1814.
8.	Harmen Jan van der Wijck (1769-1847) had toen de functie van kolonel-directeur van de 1e
Directie van Fortificatiën met als standplaats Den Haag, later werd hij generaal-majoor der
Genie. In de oorlog bij Naarden was hij kapitein-ingenieur der Genie bij het blokkade/belegeringskorps. Kapitein Willem Valter was m.i.v. 21 mei 1814 tot Eerstaanwezend ingenieur te Venlo
benoemd. Willem Lobry werd per die datum E.A.I. van Naarden met luitenant-ingenieur P.W.
Bakker Seest als assistent.
9.	Deze vaste brug heeft het tot in 1834 onmogelijk gemaakt om de zanderijen op de grond van
landgoed Oud-Bussem voort te zetten. Vanaf juli 1829 heeft Abraham Bredius, eigenaar van deze
buitenplaats, pogingen ondernomen de brug over te nemen om deze weer beweegbaar te kunnen
maken. In april 1834 kreeg hij toestemming van de Genie om er op eigen kosten een ophaalbrug
te bouwen.
10.	Hierover zijn we vrij goed geïnformeerd uit een Memorie van de Genie (Nationaal Archief)
van luitenant-ingenieur P.W. Backer Seest (ook wel Backerseest geschreven) met daarin aan
tekeningen over de voorzieningen (doorgravingen en andersoortige barrières) die door de Genie
in de wegen rond Naarden zijn gelegd om het Franse garnizoen in te sluiten. Deze bron is te
omvangrijk om hierover in dit verhaal verder uit te wijden.
11.	Tijdens een beschieting op 1 december 1813 raakte Van den Boogaard op De Roskam zijn
linkerhand kwijt. Zijn schoonmoeder en jongste zoontje werden daarbij gedood. Brugwachter
Jan Verkerk raakte aan zijn been gewond. Zie ook Henk Schaftenaar, Kozakken in de contreien van
Naarden, in De Omroeper jrg. 26 (2013) nr. 4, pp. 133-143.
12.	Al eerder in die maand waren er op last van de Genie barakken van het voormalige blokkade/
belegeringskorps in ’s-Graveland afgebroken. Inclusief de verkoop van schanskorven en andere
vlechtwerken, die daar tijdens het beleg in groten getale waren gemaakt, leverde dat 225 gulden
op. Pieter Verkerk, die een vergoeding van 2 gulden per dag opstreek, werd uit dat potje betaald.
Het overschot zou later ten bate van de rekening van de houtverkoping worden gebracht.
13.	Het archief Vrede- en politiegerechten in het Noord-Hollands Archief te Haarlem, toegang 39
inventarisnr. 276.
14.	Z.K.H. de erfprins van Oranje-Nassau had eerder, op woensdag 29 december 1813 en zaterdag
2 april 1814, in het buitengebied van de vesting Naarden de troepen van het blokkade/belegeringskorps geïnspecteerd.
15.	Thierens was de enige die over een geschikte accommodatie beschikte om een vorst te kunnen
ontvangen. Hij woonde op het adres Cattenhagestraat 8, nu Stadsarchief en eerder Weeshuis.



De Franse Achterstand (1814-1830)
Toch een vergoeding voor de in 1813 aan het garnizoen van
Naarden geleverde koeien
Hugo Landheer
In een vorig nummer van dit tijdschrift kwam een onderwerp aan de orde dat veel
Nederlanders tijdens en vooral na de Napoleontische tijd heeft beziggehouden:
vergoeding voor aangerichte schade. In ‘Koeien uit Ouder-Amstel voor Naardens
garnizoen (1813)’ vertelde Henk Schaftenaar van gedwongen veeleveranties door
boeren uit een aantal in de omgeving liggende dorpen in het najaar van 1813 aan
het garnizoen van de vesting Naarden (1). Zijn relaas eindigde met de aanname dat
noch deze boeren, noch de burgerij van Naarden vergoeding kregen. Gelukkig voor
alle betrokkenen was dat wel het geval. De boeren uit Ouder-Amstel ontvingen een
schadevergoeding. Ook een aantal inwoners van Naarden kreeg een schadeloosstelling
voor transportdiensten en de levering van runderen aan het garnizoen. Sterker,
tussen 1814 en 1830 hebben tienduizenden Nederlanders een uitkering gekregen voor
gedwongen leveranties tijdens de Franse tijd. Alleen kwamen de vergoedingen vaak erg
laat en waren ze vaak niet evenredig aan de waarde van de geleverde diensten of de
verloren gegane bezittingen.
Vredestraktaat
Ruim een maand nadat Napoleon op 6 april 1814 afstand had gedaan van de
troon, verliet het Franse garnizoen met militaire eer de vesting Naarden en keerde
terug naar huis (2). Terwijl overal op het Europese continent de wapens werden
neergelegd, kwamen vredesonderhandelingen op gang. Op 11 mei 1814 kwamen
in de Noord-Franse stad Chaumont vertegenwoordigers van Engeland, Oostenrijk, Pruisen, Rusland en Frankrijk bijeen om de gedachten over het onderwerp
schadevergoeding op papier te zetten (3).
Hun gesprekken vormden de basis voor het verdrag dat op 30 mei 1814 in Parijs
werd ondertekend. Er werd besloten dat de landen over en weer geen claims tot
schadevergoeding bij elkaar konden indienen. Burgers, bedrijven en lagere overheden konden dat wel, maar dan uitsluitend op grond van contracten en andere
formele afspraken, meestal betreffende leveranties gedaan aan de Fransen. Met de
ondertekening van het verdrag van Parijs verplichtte de Franse overheid zich om
aan deze claims te voldoen (4).
De verschillende verdragspartijen benoemden na ondertekening van het v erdrag
commissarissen die moesten toezien op de uitvoering (5). Deze moesten de


Elias Canneman (1777-1861).

juistheid van de ingediende claims
onderzoeken en een methode uit
werken voor de betaling door de
Franse staat. Daartoe kregen de commissarissen alle waardepapieren en
documenten die betrekking hadden

op de schulden toegestuurd. In juli
1814 benoemde koning Willem I de
gerenommeerde financiële expert Elias
Canneman, sinds het einde van de achttiende eeuw werkzaam op het ministerie van Financiën, tot ‘commissarisliquidateur voor de liquidatie met de
Franse Kroon’ (6). Canneman kreeg de
taak alle claims uit het Koninkrijk der
Verenigde Nederlanden te 
verzamelen
en te beheren. In december 1814
vertrok hij naar Parijs voor een eerste
ronde van overleg.

Na Waterloo
Met het overleg over de uitvoering van de voorwaarden van het verdrag was nog
maar nauwelijks een begin gemaakt, toen Napoleon in maart 1815 bij Juan-lesPins op de Franse kust landde en erin slaagde binnen korte tijd een nieuw leger
op de been te brengen. De commissarissen uit de verschillende landen keerden
tijdelijk terug voor nieuw overleg. Enige maanden na de door Napoleon verloren
slag bij Waterloo begonnen de onderhandelingen opnieuw.
In het tweede verdrag van Parijs, dat werd ondertekend op 20 november 1815,
werden de voorwaarden uit het eerste verdrag aangescherpt. Weg was de
verzoenende toon die vooral door toedoen van Engeland en Rusland de tekst
had gekenmerkt. Niet alleen moest Frankrijk de geallieerden 700 miljoen francs
betalen ter bestrijding van de kosten van de campagne van 1815, maar ook de
kosten van het bezettingsleger dat onder bevel van de hertog van Wellington in
Frankrijk werd gestationeerd (7).
Vanaf februari 1816 werd druk onderhandeld tussen Frankrijk en de verschillende
landen over de ingediende claims. Namens Nederland zat Elias Canneman aan
tafel als commissaris-generaal voor de liquidatie met de Franse Kroon (8). Volgens
berekeningen die hij in 1817 maakte, hadden Nederlandse burgers, instellingen en
bedrijven ruim 200 miljoen francs op Frankrijk te verhalen (9).


Al snel bleek het een uitermate lastige klus om Frankrijk te houden aan de af
spraken die waren gemaakt. De Franse diplomatie slaagde erin de verschillende
landen tegen elkaar uit te spelen en het bedrag van de vorderingen terug te b
 rengen
tot ongeveer de helft. Nadat de onderhandelingen in 1817 volledig tot stilstand
waren gekomen, verplichtte de Franse regering zich in een conventie, die op
25 april 1818 werd gesloten op het Franse Grootboek der Publieke Schuld ‘ten
behoeve van personen, gemeenten of particuliere gestichten’, een kapitaal in te
schrijven van 240.800.000 francs tegen 5 % rente (10). Elk van de landen met
claims op Frankrijk kreeg een deel van de jaarlijkse uitkering. Vanaf 22 maart 1818
leverde dat jaarlijks een bedrag op van 12.040.000 francs. Uit dat bedrag kreeg het
Koninkrijk der Nederlanden elk jaar 1,6 miljoen francs ofwel 700.000 gulden.
Het geheel van claims van Nederlandse burgers, gemeenten en instellingen op de
Franse overheid werd vanaf 1818 aangeduid als ‘de Franse Achterstand’. Het bedrag
moest worden verdeeld tussen de burgers die claims hadden op de Franse staat wegens schade die was geleden tijdens de periode 1810-1813. Iedere soevereine vorst
hield het beheer over het bedrag dat aan zijn onderdanen was toegewezen (11).
Een ‘inzameling’ voor de boeren van Ouder-Amstel
Het archief van Ouder-Amstel bevat een prachtig dossier met veel relevante
stukken (12). Volgens een lijstje in het archief werden in november 1813 uit
de dorpen rond die gemeente 133 runderen aan de vesting Naarden geleverd.
De boeren uit Ouder-Amstel zelf leverden 15 koeien van dat totaal (13).
Kregen de boeren van Ouder-Amstel iets terug voor deze leverantie? Ja, maar ze
hebben er tamelijk lang op moeten wachten. De gemeente Ouder-Amstel hoorde
aanvankelijk niets van het dossier dat in 1814 via de Commissie voor de liquidatie
met de Franse Kroon in Den Haag naar Parijs was verstuurd. Vergoeding kwam dan
ook uit een geheel andere hoek. Op 27 februari 1815 stuurde griffier J.A. van Zuijlen
van Nijevelt namens de provincie Noord-Holland een reactie op het verzoek om
vergoeding van Jan Mensink en anderen in verband met de wanbetaling van geleverde koeien voor rekening van de gemeente Ouder-Amstel. Mensink was een van
de 15 boeren uit Ouder-Amstel die een koe hadden geleverd. Uit de brief van de
griffier bleek dat het rijk en de provincie van mening waren dat de gemeenten eerst
zelf hun achterstallige schulden moesten afbetalen en pas daarna een claim voor
schadevergoeding konden indienen. Daarom werd te Ouder-Amstel een ‘buiten
gewone personele omslag’ onder alle ingezetenen gehouden. Zo droegen 308
inwoners bij om de getroffen boeren een eerste tegemoetkoming te verschaffen.
De ‘inzameling’ bracht 1728 gulden op. Het bedrag werd verdeeld onder de
boeren en andere belanghebbenden. Op 10 januari 1816 tekenden de boeren voor
ontvangst van het bedrag waarvoor in november 1813 hun runderen werden
getaxeerd. De bedragen liepen uiteen van 80 tot 107 gulden per koe.


Fragment van de ‘Staat van verevening’ betreffende de maand december 1822 in de
‘Liquidatie van den Franschen Achterstand’ zoals gepubliceerd op 5 februari 1823 in
de Nederlandse Staatscourant.
Vergoeding uit de Franse Achterstand
Toen in het voorjaar van 1818 duidelijk werd dat er een regeling van schadevergoeding met Frankrijk zou worden getroffen, richtte koning Willem I de ‘Algemene
Commissie van Liquidatie’ (ACL) op (14). Die moest de juistheid van de ingediende claims onderzoeken en de gelden die ter beschikking kwamen, verdelen.
De commissie kreeg in totaal circa 200.000 claims te beoordelen en had een bedrag
van ongeveer 15 miljoen gulden te verdelen. Uiteindelijk werd circa eenderde van
de claims toegewezen. De ACL plaatste vanaf maart 1819 maandelijks advertenties
in de Staatscourant om de belanghebbenden ervan op de hoogte te brengen.


Op 30 april 1818 vroeg de gouverneur van Noord-Holland welk bedrag OuderAmstel nog van het rijk te vorderen had. Het bleek om een bedrag van 6653 gulden
te gaan, zijnde de kosten van geleverde wagens en paarden tussen januari en maart
1814. Uit een circulaire van 2 september 1818 bleek dat deze vordering niet was te
verhalen (15). De vordering van de gezamenlijke ingezetenen van Ouder-Amstel
voor de 15 geleverde koeien aan het garnizoen van Naarden echter wel. Deze
claim werd in 1823 toegewezen. Eveneens kregen toen de dorpen Sloten, NieuwerAmstel, Diemen, Baambrugge, Abcoude, Vinkeveen, Waverveen, Muiden, Loosdrecht, Weesp, Nederhorst den Berg, Aalsmeer en Uithoorn een vergoeding uit
de Franse Achterstand voor de levering van hun ‘runderbeesten’ aan Naarden.
Helaas is in het archief van Ouder-Amstel niet na te gaan welk bedrag werd
uitgekeerd. Wel hebben ook boeren en inwoners van Naarden in dat jaar geld uit
de Franse Achterstand ontvangen (16).
Noten:

1.	De Omroeper jrg. 24 (2011) pp. 121-125.
2.	Jochems, J., Gewapende burgermacht te Amsterdam 1796-1889 (Amsterdam 1890) p. 166.
3.	Dupuis, C., Le ministère de Talleyrand en 1814, pp. 347-358.
4.	Traité de Paix/Vredestraktaat in: NA (Nationaal Archief), collectie Dassevael inv. nr. 194.
5.	Artikel 20 van het verdrag van 30 mei 1814.
6.	Hij werd in die functie benoemd bij KB 28 juli 1814. Zie daarvoor Een vriendschap in het teken
van ’s Lands financiën, Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 17991813, bewerkt door Mieke van Leeuwen - Canneman (Den Haag 2009) xlvi-xlvii.
7.	Bijleveld, H.J.J., Verhandeling over de geschillen met Frankrijk betrekkelijk Vlissingen sedert 1795 tot
op den afstand dier vesting in 1807, (Middelburg 1867).
8.	Het Nationaal Archief bevat een collectie van meer dan honderd rapporten die hij tussen 1815 en
1818 aan de koning schreef.
9. 	Dat zou nu overeenkomen met een bedrag van 3 miljard euro.
10.	Nederlandse Staatscourant (NS) nr. 151 van 30 juni 1818. Zie ook het KB 29 van 26 juni 1818.
11.	NS nr.151 van 30 juni 1818. Zie art. 8 van de conventie. Rapport 72 van 28 april 1818 in Collectie
Canneman NA toegang 2.21.005.30 inv. nr. 29.
12.	Stadsarchief Amsterdam (SAA), archief van het ambacht en plaatselijk bestuur van Ouder-Amstel,
toegangsnr. 5500. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de volgende inventarisnummers: 818,
819, 820, 821, 250, 254 en 255.
13.	Daarmee waren de boeren nog niet klaar. In december 1813 werden ze weer gedwongen om
koeien, brandhout en turf te leveren, toen aan de legers van onze Russische en Pruisische
bevrijders. Nog weer enkele weken later deed ook de Prins van Oranje een beroep op hen; onze
nieuwe soevereine vorst had dragonderpaarden nodig voor zijn nieuwe leger.
	Voor de claims voor geleverde goederen en diensten aan de Russische en Pruisische legers werd
al in juli 1814 een commissie ingesteld. De afhandeling van deze claims verliep overigens sneller
dan bij de Fransen. Al in mei 1815 kreeg de burgemeester van Ouder-Amstel een afrekening van
zaken die in 1813 waren geleverd.
14.	Landheer, H.A., Afrekenen met het verleden, De vereffening van de achterstallige schulden
van het koninkrijk der Nederlanden in het begin van de negentiende eeuw, pp. 189-230 in:
Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850 (Hilversum 2012).
15.	Wel kreeg de gemeente Ouder-Amstel op 23 juli 1818 een brief van de gouverneur waarin
werd vermeld dat op een vordering van 808 gulden van de gemeente op de Franse Kroon een
inschrijving in het Grootboek van de Nationale Werkelijke Schuld was verkregen.
16.	Nederlandse Staatscourant van dinsdag 5 februari 1823.



De ontruiming van het schootsveld van Naarden
honderd jaar geleden
Een te voorbarige actie aan het begin van de
Eerste Wereldoorlog
Henk Schaftenaar en Annie Verweij
Een maand nadat op 28 juni 1914 te Serajevo aartshertog Frans Ferdinand en
zijn vrouw door een Servisch fanaticus waren vermoord, brak er oorlog uit tussen
Oostenrijk en Servië. Verschillende landen mobiliseerden daarop hun legers. Duitsland
verklaarde de oorlog aan Rusland en Frankrijk en viel op 4 augustus België binnen.
Engeland volgde met een oorlogsverklaring aan Duitsland. Binnen twee maanden
stond Europa in vuur en vlam.
Een volslagen verraste Nederlandse regering mobiliseerde eind juli het leger.
De vesting Naarden werd in staat van oorlog verklaard (1). Met het feest van 100 jaar
onafhankelijkheid nog maar net achter de rug, belandden de Naarders plotsklaps in
een werkelijkheid waarin militairen het weer voor het zeggen kregen.
Aan verschillende facetten uit de mobilisatietijd werden in ons tijdschrift reeds
artikelen gewijd (2). In dit verhaal staan de opruimingen in het schootsveld centraal.
Hectische dagen
Op 31 juli 1914, vrijdagmiddag om halftwee, ondertekende koningin Wilhelmina
het besluit om onze krijgsmacht met spoed onder de wapenen te brengen.
De volgende dag begaven zich circa 250.000 militairen naar hun mobilisatie
bestemmingen. Op de stations heerste enorme drukte, alle treinen waren
bestemd voor transport van militairen. Het volk raakte in een opgewonden staat:
de prijzen van meel, suiker en zout vlogen omhoog, winkeliers weigerden papiergeld aan te nemen en de vrees voor een herintreding sloeg toe bij reeds gepensioneerde militairen.
In Naarden trok de mobilisatie veel bekijks. Talloze Amsterdammers fietsten op
zondag 2 augustus naar de Vesting om het een en ander van die drukte te kunnen
zien. Die dag luwde de agitatie even, maar aan het begin van de nieuwe werkweek
sloegen onzekerheid, angst en paniek in verhevigde mate toe.
In de vroege ochtend van maandag 3 augustus ontving de groepscommandant van
Naarden de order dat hij alle maatregelen moest gaan nemen tot het in staat van
verdediging brengen van zijn groep. Particuliere eigendommen moesten daarbij
voorlopig nog worden gespaard (3).


De kleine kring van het schootsveld tussen de Vesting en de Galgebrug (uiterst rechts
bij de witte vlek). Een foto uit het eind van de 19e eeuw.
Met dit bevel kreeg kapitein G.A. Meijer, de Eerst Toegevoegde Officier van de
Genie (E.T.O.G.) van Naarden, de opdracht voorbereidingen te treffen voor de
ontruiming van de kleine of binnenkring van het schootsveld, de zone tot op 300
m van de buitengracht (4). Meijer haalde daarop de geheime instructies uit de
kluis en zette de organisatie op poten (5).
De gemeente Naarden - de gemeentesecretaris was ook nog eens op verlof
- bleek organisatorisch niet opgewassen
tegen het militaire apparaat. Door stadsbode Streefkerk, twee klerken en twee in
allerijl te hulp geschoten vrijwilligers de zoon van dominee Drijver en die van
stadsdokter Keijzer - moest in no-time
gigantisch veel werk worden verzet.
De inmiddels 75 jaar oude burgemeester
Wesseling en zijn ook niet jonge wethouder Van Eijcken Nieukerk hadden als
crisismanagers vanaf zaterdag het Stadhuis bemand en volgden gehoorzaam
de militaire bevelen. Toen zij echter op
maandag even waren lunchen, werd
aan de gemeente de last opgelegd om


Burgemeester H.M. Wesseling
(1839-1915).

 innen 24 uur honderden arbeidskrachten, gereedschappen en vervoermiddelen
b
te leveren om de kleine kring te kunnen ontruimen. Hulpje Drijver nam daarop
een ferm besluit en liet de klok van het Stadhuis luiden. Die bel mocht alleen worden gebruikt bij calamiteiten. Haar klank deed niet alleen de Naarders naar het
Stadhuis spoeden, maar joeg ze tevens de stuipen op het lijf (6). Het middel bleek
effectief want dinsdagavond 4 augustus meldde kapitein Meijer dat in het vereiste
was voorzien (7).
Afbraak van huizen
Woensdag 5 augustus zeven uur ’s avonds verschenen er, naast al eerder aange
plakte gele biljetten die de staat van oorlog hadden bekendgemaakt, pamfletten
met een nieuwe proclamatie. De burgers werden geïnformeerd dat het voor
terrein van de vesting zou worden opgeruimd. Houten gebouwen zouden worden
gesloopt, stenen gebouwen mochten voorlopig nog blijven staan. De bewoners van
de laatste categorie werden er evenwel op attent gemaakt, dat met de opruiming
van hun panden wellicht binnenkort ook zou kunnen worden begonnen.
Hoewel de bewoners van de ‘Verboden Kringen’ al decennialang zo’n rampenscenario boven het hoofd hing, sloeg de boodschap in als een bom. De volgende ochtend
vroegen velen aan de burgerlijke en militaire autoriteiten om een nadere uitleg.
Dirk Tersteeg, de tuinarchitect, was een van hen. Hij woonde in een houten villa in

De Lambertus Hortensiuslaan in de richting van Bussum. De houten woning rechts
van tuinarchitect Dirk Tersteeg staat aan de voet van de oprit naar de Galgebrug.


de ‘middelbare kring’, bij de Galgebrug. Al in de nacht van 5 op 6 augustus had hij
van schrik zijn woning verlaten en de volgende ochtend kreeg hij van de gemeente
het advies om liever vandaag nog dan morgen te vertrekken. De burgerlijke autoriteiten waren doordrongen van de ernst van de zaak: houten huizen, zo verkondigden zij, zouden sowieso worden afgebroken. Twee dagen later vertelde ook een
‘opruimingsofficier’ aan de tuinarchitect dat zijn huis binnen twee of drie dagen
aan de beurt was. Tersteeg kreeg de tip om zelf maar vast met slopen te b
 eginnen,
tenminste als hij er prijs op stelde nog het een en ander te willen behouden.
Daar is hij tot zijn grote spijt mee begonnen. Eigenlijk was het lot van zijn woning
al op donderdag 6 augustus tot hem doorgedrongen, toen hij met eigen ogen zag
dat er vlak bij zijn woning twee andere houten huizen werden afgebroken (8).
Exodus
Diezelfde dag nog bereikte een ontruimingsbevel de bewoners van circa 285
houten en stenen huizen. Binnen 24 uur moesten zij vertrekken met hun huisraad.
Om een vlotte uittocht mogelijk te maken werd vanaf twaalf uur de weg door de
Vesting afgesloten voor doorgaand verkeer; de dienst van de Gooise stoomtram
door de Vesting werd gestaakt.
Het Nieuws van de Dag kopte op vrijdag 7 augustus met ‘Het Gooi stroomt leeg’
en in het artikel lezen we: ‘Te Naarden, in het schootsveld der forten, zijn vele

Vrijdag 7 augustus 1914. Aan de Sandtmannlaan poseren verhuizers en bewoners
voor de persfotograaf.


huizen verlaten kastelen geworden, die staan te wachten om onder de bijl der
geniesoldaten te vallen. Vanmiddag doorkruisten wij de smalle laantjes, die
onder het schootsveld van het fort Karnemelksloot liggen; het geleek er een
overhaaste vlucht van een geheele bevolking. Verhuiswagens en karren versperden
er den doorgang en de kleine voortuintjes lagen vol huisraad, dat in allerijl uit
gedragen was. Onder de bewoners, voor zover ze nog niet vertrokken waren, was
een geest van smartelijke berusting.
Enkele houten villa’s waren reeds leeg, zoals ‘Fortzicht’ dat uitstaarde over de
ruimte er achter, waar het hakhout gekapt werd in het schootsveld van het fort,
als in droeve berusting in de toepasselijkheid van zijn naam. Een oud renteniertje,
die voor het laatst nog eens naar zijn verlaten huisje kwam kijken, schudde treurig
het hoofd, maar een postman klopte hem op den schouder: Ze lijden er allemaal
onder, hoor.’
Bijna alle getroffen bewoners voldeden aan het verzoek en lieten hun inboedels
naar Amsterdam of elders brengen. Zelf namen ze hun intrek in hotels of gingen
op kamers wonen. Enkelen lieten zelfs alles staan en maakten haastje-repje dat ze
wegkwamen.

De kinderen van het Leger des Heils wachten op het station Naarden-Bussum op
de trein naar Amsterdam. Ook zij moesten op 7 augustus 1914 hun tehuis aan de
Lambertus Hortensiuslaan verlaten.


Na een week kappen en slopen
Tot en met zaterdag 8 augustus werkte de sloopmachine van de Genie gestadig
door. Die dag werd het café van Kuurstra bij de ophaalbrug in de Amersfoortse
straatweg afgebroken en nabijgelegen hotel-restaurant Jan Tabak ontruimd.
Al eerder was daar begonnen met het vellen van de hoge iepen (9) en was het
Tolhuis op de hoek met de Huizerstraatweg met de grond gelijkgemaakt.
Halverwege augustus meldde kapitein Meijer aan zijn superieuren dat hij het
schootsveld van de kleine kring had vrijgemaakt. Opgaande bomen waren
geruimd en hakhout was verwijderd. Er waren zes houten woningen - twee
langs de weg naar Laren (Amersfoortsestraatweg) en vier langs die naar Bussum
(de latere Thierensweg) - en wat schuren gesloopt.
Het uitgangspunt daarbij was om eerst langs de accessen naar de Vesting - de Oostdijk en de wegen naar Huizen, Laren, Bussum en de Karnemelksloot - stroken van
30 m breed vrij te maken. Daarna zou in volgorde van belangrijkheid op grotere
afstand terzijde van deze accessen en in een steeds wijdere kring de opruiming
worden voortgezet. Maar dat laatste moest nog gebeuren. Wel had de kapitein
de stapelplaats Crailo al laten ontruimen, wat hoog op de prioriteitenlijst stond.
Het spoorwegmaterieel was naar de Watergraafsmeer overgebracht. Er waren
nog wel wat bielsen achtergebleven, maar die zouden worden verbrand. Verder
had hij aan de straatweg naar Muiderberg, bij de boerderij Jacobi Verhoef,

Het café van Kuurstra nabij de ijzeren brug over de zanderijsloot in de Laarderweg
werd op zaterdag 8 augustus 1914 afgebroken.


Aan de Laarderweg houden onderofficieren toezicht bij het kappen van de bomen.
een noodhospitaal ingericht en waren er die week de eerste prikkeldraadafsluitingen gelegd, ‘Friesche ruiters’ geplaatst, verhakkingen gemaakt en zelfs
enkele uitkijktorens van jufferwerk verrezen (10).

Gevelde iepen nabij de brug in de Laarderweg. De gebouwen op de achtergrond
staan op de buitenplaats Zandbergen.


Op vrijdag 7 augustus 1914 werd het Tolhuis aan de Laarderweg met zijn hoge
geboomte voorgoed uit het landschap verwijderd. De weg rechts achter het Tolhuis is
de straatweg naar Huizen.
Meijer meldde verder dat, als hij had mogen doorwerken, hij de klus in twintig
dagen had kunnen klaren. In dat geval zouden er heel veel huizen, hooibergen
en ook twaalf schoorstenen zijn gesloopt. Zelfs de kerktorens van Bussum,
alsmede de watertoren daar, stonden op de nominatie om te worden opgeblazen.
Uit de spoor- en tramwegen zouden op cruciale punten meerdere grote vakken
worden weggebroken.
Maar op zondag 9 augustus kwam er gelukkig een einde aan de verdere opschoning
van het schootsveld en werden de meeste werklieden naar huis gestuurd. Verdere
sloop van houten huizen en schuren stokte en tussen de Genie en de kwekers in
de Verboden Kringen kwam een overeenkomst tot stand waarin de kwekers de
garantie gaven dat zij na een lastgeving hun gronden met eigen personeel binnen
24 uur zouden raseren (11). Met deze belofte werden de kwekerijen ontzien en was
het voortbestaan van deze bedrijven, zelfs in de kleine kring, voorlopig verzekerd.


Detail van een plattegrond van de Vesting en haar schootsvelden met de
prikkeldraadversperringen (met kruislijnen aangegeven) die daar in 1914 en 1915
werden gelegd.
‘Een voorbarig en wellicht onjuist gesteld bevel’
Waarom er al zo snel een eind aan de opruimactie kwam, laat zich raden.
Kennelijk vond men dat, gezien het verloop van tal van omstandigheden, de Genie
in die eerste dagen wel wat al te rigoureus van start was gegaan. Toen de mening
had post gevat dat de overheid te voorbarig was geweest met haar alarmerende
berichten, reageerde de minister van Oorlog. Hij vond de kritiek onjuist. Volgens
hem waren er geen personen gedwongen om overhaast hun woningen te verlaten.
Wel waren de bewoners door de militairen gewaarschuwd dat hun woningen
allicht b
 innenkort ontruimd zouden moeten worden. Dat zij toen in allerijl hun
woningen hebben ontruimd - terwijl de opruiming nog niet behoefde plaats te
hebben - kon geen aanleiding zijn de militaire autoriteit te verwijten dat zij al te
voorbarig tot alarmerende maatregelen was overgegaan.
De zienswijze van de minister viel verkeerd bij de heer W. van Diesen die lid
was van de Staten van Noord-Holland, en de maatregelen als bewoner van de
Sandtmannlaan persoonlijk had ondervonden. In een open brief liet hij weten wat
de autoriteiten precies aan de bewoners van de houten villa’s aan de Sandtmann
laan en Nagtglaslaan hadden bevolen (12). De bewoners, zo stelde hij, hebben in
allerijl aan dat bevel gevolg gegeven; zij konden immers niet weten of v ermoeden
dat de opruiming van hun woningen achteraf niet behoefde plaats te vinden.
In de bekendmaking werd trouwens overduidelijk gesteld dat de houten huizen


Het reeds lege huis Sandtmannlaan 12 met rechts de bewoner, het statenlid de heer
W. van Diesen, op vrijdag 7 augustus 1914.
 nmiddellijk zouden worden opgeruimd en dat had hij ook met eigen ogen gezien.
o
Voor zover het Naarden betrof, meende Van Diesen, bestond er voor de minister
van Oorlog allerminst een reden om burgers een ongemotiveerde en zenuwachtige haast bij het ontruimen van hun woningen te verwijten. Veeleer kon geklaagd
worden over een voorbarig en wellicht onjuist gesteld bevel van de militaire
autoriteiten. Maar een weerwoord van de minister kwam er niet en na wat bijval
van andere gedupeerden stopte deze commotie.
Wie nu in het Nationaal Archief de toen geheime documenten over de eerste
mobilisatiedagen in Naarden doorleest (helaas is niet alles bewaard gebleven),
krijgt net als Van Diesen sterk de indruk dat er hier in dat eerste weekje inderdaad
wat al te voorbarig werd gehandeld (13). Op 3 augustus had de commandant van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een generaal-majoor, in zijn order uitdrukkelijk
gesteld dat bij de opruimingen particuliere eigendommen niet in bezit zouden
mogen worden genomen en dat gebouwen moesten worden gespaard. Vier dagen
later kwam de generaal-majoor daar nog eens op terug door aan de commandant
van de Groep Naarden te vragen wanneer zijn telegram precies was ontvangen en
of de groepscommandant het bevel - het werd nog eens letterlijk herhaald - überhaupt wel aan de onder hem gestelde officieren had meegedeeld. Alsof de hoogste
baas van de waterlinie zelf ook ‘nattigheid’ voelde en zich afvroeg of een en ander
in Naarden wel conform zijn order was gegaan.


Noten:
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voorkomen. In de tweede plaats diende Naarden als opvangstelling voor terugtrekkende troepen
van het Veldleger uit het oosten.
2.	Dr. J.S. van Wieringen, De Voorstelling van Naarden en andere Buitenwerken van de Vesting, in
De Omroeper jrg. 8 (1995) nr. 1.
	
Th. van der Plas, De Koninklijke Marine en de Verdediging van Naarden 1914-1918, in
De Omroeper jrg. 8 (1995) nr. 2.
	
Th. van der Plas, Ouder in rang. Een commandoprobleempje bij Naarden; 1914-1918, in
De Omroeper jrg. 9 (1996) nr. 1.
	Th. van der Plas, Knabbelen aan de vesting Naarden. De Amsterdamse Poort gesloopt, de Utrechtse
behouden, in De Omroeper jrg. 10 (1997) nr. 2.
	Henk Schaftenaar, Naarden in vroegere winters. IJsrel op de vestinggracht leidt tot vragen aan de
minister van Oorlog, in De Omroeper jrg. 26 (2013) nr. 1.
	Henk Schaftenaar, Verbod op vissen in de vestinggrachten. Kolonel G.C.A. Fabius breekt lans voor
Naardense vispachters en hengelaars, in De Omroeper jrg. 26 (2013) nr. 1.
3.	Nationaal Archief, archieven Nieuwe Hollandse Waterlinie Hoofdkwartier (toegang 3.09.19
inventarisnr. 35) en Nieuwe Hollandse Waterlinie Secties 1 t/m 5 (toegang 3.09.27).
4.	In de toen vigerende memorie van verdediging van Naarden werd gesteld dat tot op 300 m van
de weerstandslijn alles, wat niet als masker ten eigen bate kon worden benut, moest worden
opgeruimd. Boven 300 m moest alleen het voor de verdediging nadelige worden opgeruimd.

Detail van een opruimingskaart van het schootsveld Naarden. We zien een deel
van de middelbare kring ten zuiden van de Galgesteeg. In deze zone vonden
geen opruimingen plaats. Met romeinse cijfers en letters werd de volgorde in het
opruimingsproces van deelgebieden aangegeven. Bijvoorbeeld: de opruiming van
gebied Ie (langs de Laarderweg) genoot meer prioriteit dan het ernaast gelegen
gebied IIId of het op grotere afstand van de buitengracht gelegen gebied IVd.


Terreinvoorwerpen die steun zouden kunnen verlenen bij het zo lang mogelijk vasthouden
van het voorterrein moesten worden gehandhaafd. Bij een nadering van de vijand moest de
torenspits van Naarden worden afgebrand.
5.	Met zijn assistent, de eerste luitenant A.E. Roest van Limburg (1890-1975), is kapitein Meijer
daarmee op maandag 4 augustus begonnen. Het schootsveld was in twee grote vakken, waarin
vele deelgebiedjes, opgedeeld waarvoor opruimingskaarten klaarlagen. De scheiding werd
gevormd door de weg naar Bussum (Thierensweg/Lambertus Hortensiuslaan). Voor elk vak
werd een opruimingsofficier met drie onderofficieren - een voor het vervoer, een voor het
hak- en sloopwerk en een als magazijnmeester - benoemd. Voor de uitvoering werden burgers
als arbeiders, ploegbazen en administrateurs geworven. Kapitein Meijer droeg de zorg voor de
beschikbaarheid van arbeiders, gereedschappen, voertuigen, lastslepers en spannen paarden.
Daarin moest door de burgemeesters van Huizen, Naarden en Bussum, Blaricum en Hilversum
worden voorzien.
6.	Op maandag 3 augustus 1914 kwam de gemeenteraad van Naarden bijeen om een commissie
in het leven te roepen ter ondersteuning van de Naardense gezinnen waarvan de kostwinner
onder de wapenen was geroepen. In deze vergadering ging echter de meeste aandacht naar
de vraag ‘waarom de klok van het Stadhuis was geluid’. De burgemeester wist van niets maar
wethouder Van Eijcken Nieukerk meldde dat het gebeurd was omdat er een order van de
garnizoenscommandant was gekomen om werkvolk op te roepen voor het omkappen van alle
bomen om de Vesting. Vervolgens spitste de discussie zich toe op wie de opdracht tot het luiden
van de bel had gegeven. Pas in de raadsvergadering van 1 september werd duidelijk dat de hulp
Drijver dat had laten doen. Het leverde forse kritiek op aan het adres van B en W die, zo werd
gezegd, in deze kritische dagen de zaak had overgelaten aan ‘een paar kwajongens’.
7.	Er werden toen 1200 arbeiders gevraagd tegen een loon van 3 gulden per dag.
8.	Zie de verschillende dagbladen die vanaf 7 augustus 1914 melding maakten van de gebeurtenissen
in het schootsveld van de vesting Naarden. (www.kranten.kb.nl).
9.	
Op 21 augustus 1914 lagen de gevelde iepen nog langs bermen van de Laarderweg
(Amersfoortsestraatweg). In de gemeenteraad werd gevraagd of de bomen nog eigendom van
de gemeente waren. De burgemeester meende dat ze nu eigendom van het Rijk waren en voor
militaire doelen zouden worden aangewend. Het college beweerde nog geprotesteerd te hebben
tegen het omkappen van de bomen, maar op order van hogerhand was het toch gebeurd.
10.	Aan burgerwerklieden werd die week voor de opruimingen in het schootsveld 3200 gulden
uitgegeven. Het noodhospitaal had 700 gulden en het ontruimen van de stapelplaats Crailo 13.000
gulden gekost. In september 1914 liet kapitein Meijer weten nog 9000 gulden nodig te hebben
om verdere opruimingen te kunnen bekostigen. De voltooiing van de prikkeldraadversperringen
werd op 15.000 gulden begroot.
11.	In een brief van 9 augustus 1914 gericht aan kapitein Meijer en afkomstig van kweker J. Michelsen
namens de ‘Kweekers Vereeniging Naarden-Bussum’ wordt deze zaak nader toegelicht. In de brief
worden 23 kwekers genoemd die gezamenlijk meer dan 400 man personeel beschikbaar konden
stellen om hun gronden te raseren.
12.	In het Algemeen Handelsblad van 20 en 23 januari 1915 inzake het ontruimen van woningen te
Naarden. (www.kranten.kb.nl).
13.	Ook in de gemeenteraad van Naarden leefde het gevoel dat bij de ontruiming van het schootsveld
te voorbarig was gehandeld. In de vergadering van 1 september 1914 werd B en W verweten dat
zij in de eerste mobilisatiedagen geen raadsvergadering had belegd om te overleggen inzake de
houding van het gemeentebestuur ten opzichte van de militaire autoriteiten en hun maatregelen.
Vooral in het omhakken van bomen en het afbreken van huizen had de raad gekend moeten
worden. Toen de voorzitter vertelde dat hij alles had gedaan om dat te voorkomen, repliceerden
sommige raadsleden dat in andere gemeenten een kordaat optreden van juist de burgemeester
wel tot effect had geleid. Het raadslid J.P. Dudok van Heel voegde daar nog aan toe dat Naarden
niet ‘in staat van beleg’ maar ‘in staat van oorlog’ was verklaard. Dat betekende dat het gezag nog
altijd berustte bij de burgerlijke autoriteiten. Dus zonder de wil van de gemeenteraad hadden er
helemaal geen bomen mogen worden omgehakt.



