


      

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

Stichting Tussen Vecht en Eem 
Naarden 2014 

‘Uw verlossing is daar’ 
 

Rond de bevrijding van Stad en Lande van Gooiland 
1813-1814 



2   

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

Illustratie omslag voorzijde: Pieter Gerardus van Os, ‘Het doorijzen van de Karnemelksloot bij Naarden, januari 
1814’, olieverf op doek, 1814‐1815 (coll. Rijksmuseum Amsterdam). 
 
Illustratie  omslag  achterzijde:  Aankondiging van openbare verkoping van  in beslag genomen voorraden van de 
Franse bezettingsmacht te Naarden (coll. Nationaal Archief, archief Kraijenhoff). 
  
© TVE 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem‐
ming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepa‐
lingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog 
tot de uitgever wenden. 

Redactie: Joris Cammelbeeck, Frits van Dulm, Jacqueline Lamers, Jan Vollers 
 
Eindredactie: Jaap Groeneveld 
 
Opmaak: Olf Henselmans 
 
Druk: Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH 
 
Uitgever: Stichting Tussen Vecht en Eem 
 
ISBN: 978 90 812835 5 7 
 
NUR: 693 Regionale stadsgeschiedenis 
 
Deze uitgave is gerealiseerd met dank aan de adverteerders en  
 
 

 

Rabobank Noord Gooiland 
 

 

Colofon 



    3 

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

Woord vooraf                   5 
 
Frits van Dulm 
‘Landgenooten, Alles is veranderd……’ 
Inleiding                       7 
 
Karin Abrahamse 
‘En ik zei de gek’ 
Dagboek van een jongeman bij de Landstorm   9 
 
Lotte Jensen 
Lokale en nationale feestvreugde 
Gelegenheidsgedichten rondom de bevrijding 
van Naarden in 1814                 21 
 
Jaap van Welsen 
De insluiting en het beleg van Naarden, 
november 1813 – mei 1814             33 
 
Hugo Landheer 
Naarden en de ‘Franse Achterstand’ 
Schadevergoeding aan stad en burgers 
na de Franse tijd                   50 
 
Jacqueline Lamers 
De burger betaalt het gelag 
Ervaringen van Naardense inwoners 
tijdens het beleg                   69 
 
Erik Swart 
Eerzuchtige heren 
Het Nederlandse officierskorps 1813‐1816     73 
 
Jan Vollers 
Herdenkingen herdacht  
Eerdere herdenkingen  van de bevrijding 
van Naarden in 1814                89       
        

Inhoud 



Laatst gewijzigd: 14 april 2014 



    5 

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

Zoals wel vaker, komen verschillende initiatieven, los van elkaar genomen, soms mooi sa‐
men. Dit jaar hebben de organisatoren van de Maand van de Geschiedenis als thema ge‐
nomen Vriend en Vijand. Weinigen zal ontgaan zijn dat daarvoor de belangrijkste reden is 
de  herdenking  van  het begin  van  de  Eerste Wereldoorlog  honderd  jaar  geleden. Ook 
voor Tussen Vecht en Eem (TVE) vormt dit feit aanleiding om haar jaarlijkse Open Dag op 
4 oktober 2014 te wijden aan de gevolgen van de Grote Oorlog voor Nederland, dat wel‐
iswaar neutraal was, maar ook onze regio ondervond daarvan ingrijpende gevolgen, zo‐
als het opnemen van Belgische vluchtelingen. En  in de vesting Naarden waren vier  jaar 
lang opgeroepen dienstplichtigen gemobiliseerd. 
Maar nog weer honderd jaar eerder, in 1813‐1814, was dezelfde vestingstad het toneel 

van een langgerekt, veelvuldig uitgesteld beleg om het daar gelegerde Franse garnizoen 
tot vertrek te bewegen. Het waren verwarrende tijden. Ook hier een goede aanleiding 
voor TVE om dieper in te gaan op zowel de politiek‐militaire situatie als op de gevolgen 
voor de burgerbevolking in die jaren. Niet alleen voor de vestingbewoners, maar voor al‐
le mensen in de ruime omgeving van Naarden waren de gevolgen ingrijpend. Immers, de 
vesting vormde als onderdeel van de  linie voor Amsterdam een gewichtig bolwerk dat 
hoe dan ook weer in handen van het nieuwe koninkrijk moest komen. 
En  juist nu wordt tevens  in verschillende plaatsen  in Nederland stil gestaan bij de tot‐

standkoming van het Koninkrijk tweehonderd jaar geleden. Ook bij die viering sluit deze 
publicatie goed aan. 
 

TVE wil met deze regionale geschiedschrijving een eigen bijdrage leveren aan de viering 
van de Bevrijding van Naarden. Vorige maand, op  11 april, vond al onder auspiciën van 
TVE  een  Symposium plaats met  inleidingen  van gerenommeerde historici  en de  vraag 
waarom het zo tergend lang heeft geduurd voordat Naarden kon worden ontzet. 
Leeft het besef nog dat wij in Nederland vestingsteden bezitten met zo’n rijk verleden? 

Wel misschien dat Naarden het best bewaarde voorbeeld daarvan is. Maar zonder zicht 
op het verleden, dooft de waardering en ontbreekt de zorg die nodig is om dat ook voor 
toekomstige generaties te behouden. Moge deze publicatie er mede toe bijdragen dat 
het onzalige plan van de rijksoverheid wordt afgewend de vesting af te stoten en dat zo 
dit unieke erfgoed een ongewis lot wordt bespaard. 
 

Namens  de  redactie  bestaande  uit  Jacqueline  Lamers,  Joris  Cammelbeeck,  Frits  van 
Dulm en ondergetekende, wens ik u veel leesgenoegen, 
 

Jan Vollers, voorzitter Tussen Vecht en Eem 

Woord vooraf 
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‘Landgenooten, Alles is veranderd……’ 
Inleiding 

 
Frits  van Dulm 

In het overbekende, anonieme strooibiljet van 
17  november  1813  opgesteld  door  het  Voorlo‐
pig  Bewind  onder  Gijsbert  Karel  van  Hogen‐
dorp,  Adam  van  der  Duyn  van  Maasdam  en 
Leopold  van  Limburg  Stirum  staat  ‘Holland  is 
vrij’. Dit gold niet voor de  inwoners van Naar‐
den binnen de vesting. De Franse commandant 
generaal Jaques Quétard de la Porte had uitge‐
rekend op die dag de staat van beleg uitgeroe‐
pen in naam van de Keizer. De burgers hadden 
voorlopig geen  ‘vrolijken dag[en]’  in het voor‐
uitzicht.  Zij  zouden  het  gelag  betalen,  licht 
Jacqueline Lamers in haar bijdrage toe. 

De Keizer had  in zijn dictaat van 28 oktober 
1811  verordonneerd  dat  La  ligne  de Naarden  à 
Gorcum doit donc être considérée comme la vrai 
ligne de L’Empire. In de ‘instructiën’ uitgebracht 
voor zijn vertrek naar Rusland maakte hij nog‐
maals  duidelijk  dat  de  Vesting  Naarden  een 
centrale plaats  innam; slechts hier was het toe‐
gestaan als enige plaats geweren en geschut in 
reserve  te houden. Het kwam er hoe dan ook 
op neer dat de vesting in Franse handen moest 
blijven. Begin  1813 was er nog een beduidende 
legermacht in Holland gevormd door de oprich‐
ting te Amsterdam van de XVIIe divisie met een 
omvang van  ruim  16.000 manschappen4; vanaf 
juni  begon  deze  eenheid  te  desintegreren.  In 
het midden van de zomer waren er nog amper 
6000 man  over. Het merendeel  van  de  divisie 
was  teruggetrokken  ten  zuiden  van  de  grote 
rivieren;  van  een  krachtige  verdediging  achter 
La ligne kon geen sprake zijn. 

Nadat  de  coalitielegers  van  Rusland,  Pruisen, 
Oostenrijk en Zweden op 19 oktober bij Leipzig 
een  verpletterende  nederlaag  hadden  toege‐
bracht aan de Grande Armée drongen enige tijd 
later Russische en Pruisische  troepen de oost‐
grens  van  de  Hollandse  departementen  bin‐
nen. Het Franse gezag begon daar vervolgens 
snel  af  te  brokkelen.  De  door  hun  militairen 
vastgehouden  steden  en  vestingen  werden 
bezet of omsingeld. Geleidelijk aan arriveerden 
ook met grote moeite bij elkaar gesprokkelde 
Britse militaire eenheden uit de omgeving van 
Londen  en  het  Baltische  gebied5  die  werden 
ingezet  richting  Antwerpen  en  Bergen  op 
Zoom. De divisies van de  coalitie  richtten zich 
echter  vooral  op  Noord‐Duitsland  en  via  de 
Neder‐Rijn  op  Frankrijk.  Zij  hadden  hierdoor 
maar weinig eenheden en tijd beschikbaar voor 
de Noordelijke Nederlanden. Deze regio moest 
op kort  termijn zelf voor eigen  reguliere  troe‐
pen zorgen om het laatste verzet te klaren. 
 

Prins Willem  Frederik  de  zoon  van  de  overle‐
den stadhouder Willem V, die vanuit Engeland 
in  Scheveningen  was  aangeland,  beschikte 
voorlopig  over  slechts  drieduizend man;  gro‐
tendeels  infanterie  aangevuld met wat  artille‐
rie. Hoewel  er  direct  een  begin was  gemaakt 
met  de  werving  van  manschappen  voor  de 
Landstorm en  reactivering van de oude schut‐
terijen en burgerkorpsen, was de vorming van 
een  eigen  leger  een  moeizame  zaak.6  Goed 
geoefende  Nederlandse  militairen  waren  er 

Als de net benoemde gouverneur van het noordelijk deel van Holland, Arnold van 

Tets van Goudriaan,2 in het stadhuis van het bevrijde Naarden tegen de burgerij 

zegt dat ‘uwe gevaren, uw lijden, uwe angsten zijn geweeken’,3 geeft hij duidelijk 

aan dat er een einde is gekomen aan een half jaar vol beproevingen voor de 

vestingbewoners. Vanaf dat moment vinden er geen bombardementen meer 

plaats, worden er geen burgers meer uit de stad gezet en is ook het honger lijden 

voorbij. 
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wel  maar  die  bevonden  zich  nog  in  Noord  ‐
Frankrijk;  zij  waren  door  hun  eed  van  trouw 
nog aan de Keizer gebonden. Hoe het met de 
overgang  van  het  Nederlandse  officierskorps 
verliep naar het nieuwe  leger van prins Willem 
Frederik  komt aan de orde  in de bijdrage  van 
Erik Swart. 

Luitenant‐generaal  Cornelis  Kraijenhoff,  die 
door  het  nieuwe  bewind was  aangewezen  als 
gouverneur  van  Amsterdam,  tevens  verant‐
woordelijk voor de fortificatiën, moest als com‐
mandant  van  het  1e  militaire  arrondissement 
met  hoofdkwartier  te Weesp  in  actie  komen 
tegen de  Franse bezetting  in de  vesting Naar‐
den. Het  verloop  van  de militair‐tactische  ont‐
wikkelingen worden beschreven door Jaap van 
Welsen. 

Het  dagboek  van  de  Hilversumse  luitenant 
van  de  Landstorm,  Albertus  Perk,  geeft  een 
persoonlijke  impressie weer  van de ontwikke‐
lingen rond Naarden. Karin Abrahamse becom‐
mentarieert en annoteert Perks verslag. 

Nadat Napoleon  op  11  april  1814  in Parijs  had 
geabdiceerd en een wapenstilstand werd geslo‐
ten, was het de bedoeling dat de ‘Franse’ vesting‐
steden werden overgedragen. Voor Den Helder, 
Naarden  en Delfzijl  had  dat  nog  veel  voeten  in 
aarde. Er was nog veel overredingskracht nodig 
bij  Quétard  door  Kraijenhoff  en  zelfs  door  een 
Franse afgevaardigde majoor Lude;  tijdens deze 
laatste  bezettingsperiode  klonken  nog wel wat 
schoten en vielen enige gekwetsten.7 

De uiteindelijke bevrijding was op 12 mei een 
feit  en  hield  nog  lange  tijd  de  gemoederen 
bezig. De  geleden materiële  schade  aan  have 
en goed was groot voor zowel de inwoners van 
de  Stad  als  de  omliggende  Landen  van  Gooi‐
land; Hugo Landheer gaat in op ‘de schadever‐
goeding aan stad en burgers na de Franse tijd’. 

Lotte  Jensen besteedt  in haar bijdrage aan‐
dacht  aan het  fenomeen  van gelegenheidsge‐
dichten rondom het beleg. Tot 1914 vonden er 
feestelijke  herdenkingen  in  de  vesting  plaats 
die door Jan Vollers worden beschreven. 

Sedert het verschijnen honderd  jaar geleden 
van het vierdelig standaardwerk over de perio‐
de 1813‐1814, Historisch Gedenkboek der herstel‐

ling  van  Nederlands  Onafhankelijkheid  in  1813 
door  een  commissie  onder  leiding  van  de  ge‐
pensioneerde  luitenant‐generaal G.J.W. Koole‐
mans  Beijnen,  zijn  er  zeer  veel  nieuwe  (deel)
studies verschenen. Dat geldt ook ten aanzien 
van  de  bijdrage  van  C.J.A.  Kruijt  die  in  deel 
twee van het Gedenkboek een uitvoerig hoofd‐
stuk wijdt aan Naarden in de periode 17 novem‐
ber 1813 tot en met 12 mei 1814. Deze TVE publi‐
catie  is  daar  wederom  een  aanscherping  en 
aanvulling op. 
 

Dr. Frits van Dulm  is historicus en was wethou‐
der van Naarden. Hij was werkzaam bij de toen‐
malige Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

 
Noten 

 
1.  C.J.A. Kruijt,  ‘Naarden 17 Nov. 1813 – 12 mei 1814’, 

in: G.J.W. Koolemans Beijnen, Historisch Gedenk‐
boek der herstelling van Nederlands Onafhankelijk‐
heid  in 1813, deel 2, Haarlem  1913, p. 379 en 444‐
480. 

2.  Mr. Arnold H.W.  van Tets  van Goudriaan  afkom‐
stig  uit  een Dorts  regentengeslacht;  gouverneur 
des Konings 1 mei 1814 – 7 mei 1828; minister van 
Financiën, 1828‐1837. 

3.  Kruijt, Naarden, p. 379. 
4.  J. Joor, De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en 

onveiligheid  in Nederland ten tijde van het Konink‐
rijk  Holland  en  Inlijving  bij  het  Franse  Keizerrijk 
(1806‐1813), Amsterdam 2000, p. 646. 

5.  A. Bamford, A Bold and Ambitious Enterprise The 
British Army  in  the  Low Countries,  1813‐1814,  Lon‐
don 2013, p. 33. 

6.  J.  Koch,  Koning  Willem  I  1772‐1843,  Amsterdam 
2013, p. 239. 

7.  Nationaal  Archief,  Collectie  Kraijenhoff,  inv.  nr. 
66, Ingekomen brieven en minuten van uitgaande 
brieven en rapporten betreffende het beleg en de 
ontruiming van de Vesting Naarden,  16 april –  10 
mei  (17  juli)  1814.  Vele  gebeurtenissen  en 
‘kwesties’  die  zich  zowel  binnen  als  buiten  de 
Vesting afspeelden onder de aanvallers, verdedi‐
gers  en  inwoners  worden  uitvoerig  door  Henk 
Schaftenaar aan de orde gesteld  in zijn artikelen 
verspreid over diverse afleveringen van het Histo‐
risch  Tijdschrift  voor  Naarden  De  Omroeper 
(www.stichtingvijverberg.nl),  23  (2010)  4;  26 
(2013) 2, 3 en 4; 27 (2014) 1 en 2. 
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November 1813: verwarring alom 
 

Hij  brengt,  voorafgaand  aan  zijn  dagelijks we‐
dervaren,  nog  eens  in  herinnering  hoe  de 
‘verachtlijken Corsikaan’ weliswaar Europa had 
bedwongen, maar na zijn nederlaag bij Moskou 
(1812)  op  de  vlucht  was  geslagen.  ‘De  be‐
kwaamste veldheer van zijne eeuw’ was dus al 
eerder  aan  het ongeluk ontsnapt. Perk  lijkt  te 
willen zeggen: niet te vroeg juichen. 

Op woensdag 10 november begint hij te ver‐
tellen hoe overal werd gezegd dat de Fransen 
voor  15  november  moesten  vertrekken.  De 
voortdurend aan de vesting aangebrachte ver‐
sterkingen deden echter  iedereen vrezen voor 
een  langdurig beleg.  In de dagen daarna hoor‐
de  Perk  van  alle  kanten  geruchten:  In  Loenen 
spotte  de  Franse  belastingontvanger  de  ene 
dag  nog met de Geallieerden2,  in  Eemnes  ver‐
wachtte men toen  juist elk moment de Russen 
te zien binnentrekken. De keizer zou dan weer 
vermoord  zijn,  dan  weer  was  hij  krankzinnig 
verklaard. 

Op  16  november  vertelde  een  bezoeker  uit 
Amsterdam  dat  de  Fransen  de  stad  hadden 
verlaten, en dat de bevolking de gehate doua‐
nehuisjes in brand stak.3 Iedereen droeg oranje. 

Dit  nieuws  dat  door  de  Amsterdamse Courant 
werd bevestigd,  laat bij  iedereen een  sprankje 
hoop  ontstaan  en  ‘de  eerste  straal  van  eene 
herrijzende vrijheid flikkert in onze oogen’. 

In  Loosdrecht  droeg  op  18  november  ook 
iedereen  oranje  en  luidde  men  de  klokken, 
maar  in Hilversum had het dorpsbestuur opge‐
roepen de rust te bewaren. De maire4 maakte al 
eerder  bekend  dat  die  dag  een  bidstond was 
voorgeschreven  vanwege  de  ‘heugelijke  ge‐
beurtenis in ’s‐Gravenhage’. 

Zo’n  bidstond  en  later  ook de  frequent  van 
overheidswege  uitgeroepen  bede‐  of  dankda‐
gen, waren  het  tegendeel  van  een  pretje.  De 
kroegen gingen dicht of  kasteleins  en  tappers 
mochten  niet  schenken. Alle winkels moesten 
hun  handel  staken. Het was  een  eerste  teken 
dat de goddeloze Fransen het ook in Hilversum 
niet  langer  voor  het  zeggen  hadden.  Op  20 
november  hoorde  Perk  in  Amsterdam  de  be‐
kende  proclamatie  voorlezen,  wat  hem  ont‐
roerde:  in  eene  stad  te  komen  waar men  het 
Fransche  juk had afgeworpen en geheel vrij  leef‐
de.5 

Uit bovenstaande blijkt dat de jonge Albertus 
regelmatig  op  pad  was.  Hij  bezocht  vaak  de 
omliggende  dorpen  te  paard  of  Amsterdam 

‘En ik zei de gek’ 
Dagboek van een luitenant bij de Landstorm 

 
Karin Abrahamse 

Alle Gooiers dachten na de nederlaag van Napoleon bij Leipzig – oktober 1813 – dat 

het vertrek van de Fransen aanstaande was. Niets was minder waar. Ze bleven 

vooral zitten in versterkte steden als Gorinchem en Naarden. Over de situatie rond 

Naarden zijn we bijzonder goed ingelicht dankzij de 18‐jarige Hilversummer 

Albertus Perk die op woensdag 10 november een dagboek begon, dat hij later de 

titel gaf: ‘Dagverhaal van het gebeurde te Hilversum en in den omtrek, sedert de 

omwenteling, gedurende de blokkade en beleegering van Naarden, tot aan de 

ontruiming van die stad door de Franschen, den 12 mei 1814.’1 In deze bijdrage staan 

de belangrijkste dagboekfragmenten die licht werpen op het beleg van Naarden en 

de gevolgen daarvan voor het Gooi centraal. 
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met de veerschuit, om zo op de hoogte blijven 
van  al  het  nieuws.  Met  zijn  vrienden  liep  hij 
regelmatig naar de Trompenberg om  te kijken 
of er bij Naarden en Bussum nog iets voorviel. 

Dat maakt zijn dagboek  interessanter. Het  is 
duidelijk  dat  hij  niet  alles  klakkeloos  aannam, 
maar eerst controleerde wat waar en wat onzin 
was.  Zo weten wij  ook  dat  Loosdrecht  op  26 
november  bezoek  kreeg  van  een  armée  van 
zeven Franse militairen en hoe deze binnen de 
kortste  keren  van  vlaggenopbrengers  vlaggen‐
afhaalders maakten,  het  (klok)gelui  deden  sta‐
ken, oranje linten [lieten] verdwijnen, de burgers 
angstig in de huizen zitten. Hetzelfde hoorde hij 
uit Kortenhoef en ’s‐Graveland. 

Ook  Albertus’  vrienden  en  broers  brachten 
nieuws. In Eemnes was er die dag gevochten en 
een paard van een Kozak was gewond geraakt. 
De bomen zaten vol met kogelgaten. Baarn was 
vrij van de bezetter, maar  in Amersfoort zaten 
de Fransen nog overal. 

Strooptocht in Hilversum 
Het  leek  in Hilversum rustig te blijven, maar op 
28  november  kwamen  er maar  liefst  honderd 
Franse militairen uit Naarden naar het dorp. De 
troepen  bleven  op  de  eng, maar  de  comman‐
dant eiste honderd dekens, de dorpskas, enkele 
kachels  en drie wagens met  stro. De meer ge‐
goede burgers begonnen hun beste spullen al in 
te  pakken  om  te  vluchten.  Om  half  drie  ver‐
trokken de soldaten echter alweer, zonder geld. 
Wel  hadden  de  commandant  en  zijn  officieren 
uit het huis van maire Nicolaas van Veerssen alle 
jenever, wijn en brood meegenomen.6 

Perk was  intussen  naar  ’s‐Graveland  gegaan 
en  zag  daar  tot  zijn  vreugde  vijftig  Kozakken 
binnentrekken.  De  volgende  dag  kwamen  de 
eerste  25  Kozakken  naar  Hilversum.  Ze  kam‐
peerden bij een groot  vuur,  voor het huis  van 
Van  Veerssen.  Hun  officier  was  een  ‘groote, 
schoone vent’ van 29 jaar, waarschijnlijk afkom‐
stig uit het grensgebied van Azië. 

Thomas Rowlandson, spotprent, 1813. Napoleon zit gevangen onder een eg, die wordt getrokken door vertegen‐
woordigers van verschillende landen (coll. Rijksmuseum Amsterdam). Rechts een Kozak die de keizer met een lans 
prikt en een zware Hollander op de eg. 
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Twee dagen later, op 30 november, kreeg Perk 
van dichtbij met het gevreesde geweld  te ma‐
ken.  Een  Bussumer  strompelde  half  ontkleed 
het dorp binnen, ontsnapt aan  Franse plunde‐
raars. De Kozakken sprongen meteen te paard 
en gingen samen met een compagnie van hun 
broeders uit Laren op Bussum af. Daar trokken 
de  Fransen  zich  alweer  terug.  Toch  werd  er 
over en weer geschoten. Een van de Kozakken 
raakte  gewond.  Voortaan  werden  de  Hilver‐
sumse  mannen  verplicht  zich  bij  het  eerste 
klokgelui gewapend op straat te begeven.7 Die 
avond schoten voor het eerst de Franse kanon‐
nen vanuit Naarden. 
 
 

December 1813: spanning en ‘ijselijke’ last’ 
 

Op  3 december besloot het dorpsbestuur dan 
toch het oranje op de toren te hijsen, tot vreug‐
de van de meeste Hilversummers. Onder klok‐
gelui  dansten  de mensen  op  straat,  gehuld  in 

oranje en er werd, volgens Albertus,  ‘volstrekt 
geen baldadigheid gepleegd’. 

De  feestelijkheden waren  geïnspireerd  door 
de  bevrijding  van Muiden,  de  dag  ervoor. Het 
werd  al met  al  een drukke week. Prins Willem 
Frederik was  gearriveerd  in  de  hoofdstad.  De 
oom van Perk, de bakker Krins Janszoon in Eem‐
nes, berichtte dat er duizend Kozakken binnen‐
dijks waren gelegerd. Ook waren de eerste Prui‐
sische  huzaren  gespot  in  ’s‐Graveland.  Alles 
leek, kortom, voorspoedig te verlopen. Naarden 
bleef echter nog steeds bezet. 
 

‘Alleronrustigsten’ week 
Toen begon de  ‘alleronrustigsten’ week na de 
omwenteling.  Op  enig moment  deed  het  ge‐
rucht de ronde dat de Fransen het vee van Bus‐
sum  en dat  van Hilversum  confisqueerden. Al‐
bertus  besteeg  met  de  maire  en  nog  enkele 
notabelen de  toren, maar  kon niets  verdachts 
ontdekken. Men besloot uitkijken op de  toren 
achter te laten. 

A. Masurel, ‘Gezicht op de kerk in Hilversum in 1779’ (coll. Rijksmuseum Amsterdam). De toren was een uitstekende 
uitkijkpost toen in december 1813 geruchten over een Franse aanval de ronde deden. 
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Bij  het  rechthuis wist  een  grote menigte  al  te 
vertellen  dat  de  Kozakken  Laren  en  Eemnes 
hadden verlaten. Meteen daarop luidde men de 
klok.  Binnen  een  ommezien  hadden  alle man‐
nen  zich  verzameld  op  de  Kerkbrink  en  de 
Groest,  gewapend met  geweren,  pistolen,  de‐
gens,  sabels,  pieken, messen  aan  stokken  ge‐
bonden,  grepen,  spaden,  bijlen  en  knuppels. 
Ook  veertig  burgers  meldden  zich  te  paard. 
Bodes werden naar Fort Uitermeer en Utrecht 
gestuurd om militaire steun te vragen. Honder‐
den  vrouwen met  kinderen  en  bagage  vlucht‐
ten naar de dorpen in de omgeving en driehon‐
derd stuks vee werden haastig buiten het dorp 
gedreven. 

De  ruiters  werden  ter  verkenning  naar  de 
heuvels  bij  Trompenberg  gestuurd  om  elk  on‐
raad  te melden.  De  bode  die  terugkwam  van 
Uitermeer  meldde  dat  de  Fransen  al  op  een 
kwartier afstand waren. Een van de gewapende 
burgers viel flauw van angst, de priester vlucht‐
te  naar  de Hoorneboeg  en  zelfs  de  belasting‐
ontvanger  had  zich  bewapend.  …..  En  alles 
gebaseerd op een vals gerucht. ..... Enkele Bus‐
sumers  hadden  Franse  deserteurs  aangezien 
voor een troepenmacht. Het doorvertellen had 
de zaken zwarter en zwarter gemaakt ….. en er 
bleek niets aan de hand. 

Vervolgens was  iedereen  opgelucht  en  dap‐
per. De vrouwen keerden terug naar het dorp. 
’s Avonds zong men op de brinken  spotliedjes 
op de Fransen. De dominee bad dat zij spoedig 
verslagen  zouden  worden  en  zelfs  de  jonge 
Albertus,  die  zo  nuchter  en  verstandig  leek, 
verbaasde zich over Gods wondere wegen. 

Op  8  december  kwam  hij,  op  de  terugweg 
van  Amsterdam,  overal  Kozakken  tegen:  te 
Diemerbrug, Weesp,  Uitermeer  en  Ankeveen. 
In  Hilversum  aangekomen  merkte  hij  dat  er 
daar 1400 Pruisen waren gelegerd, onder gene‐
raal Phühl. Deze ‘allerbeste en vriendelijke man’ 
werd  ten  huize  van  het  gezin Perk  gelogeerd. 
Die Pruisen, vond Albertus, wonnen het glans‐
rijk  van de ook  allerbeste Kozakken  in  gedrag 
en beschaving. 

De Pruisen waren overigens gestuurd om de 
commandant  van  Naarden  een  alternatief  te 

bieden.  De  goede  man  was  ooit  gevangene 
geweest van de Kozakken en zou zich daarom 
niet  aan  hen  durven  overgeven.  De  volgende 
dag  vertrok  de  cavalerie  alweer  uit  Hilversum 
om het beleg te slaan voor Naarden; op 10 de‐
cember werd  zij  afgelost door duizend Kozak‐
ken.  Dat  was  een  gemengd  genoegen:  Ener‐
zijds voelde men zich veilig voor de Franse troe‐
pen  te  Naarden,  anderzijds  waren  het  er  erg 
veel. Vooral toen nog vierhonderd man zich bij 
hen voegde. Er was twijfel alom. Waarom trok‐
ken zij niet op naar Naarden om daar de belege‐
ringsmacht te versterken? 

In plaats daarvan vertoonden ze alle tekenen 
van  voorbereiding  op  een  langdurig  verblijf. 
Aan  alle  bomen was  een  paard  gebonden,  er 
werden tientallen vuren gestookt op de Groest, 
en  sommige  inwoners  hadden  soms  dagelijks 
tientallen Russen te eten. Om in hun voeding te 
voorzien  lieten  zij  op  Hilversumse  boerenwa‐
gens haver, graan en brood aanvoeren uit Loos‐
drecht en  ’s‐Graveland. Het waren wel vriende‐
lijke mensen met een goede inborst, die Kozak‐
ken, ze beledigden niemand en  lieten  iedereen 
begaan: de last van hun verblijf echter ‘ijselijk’. 
 

De Landstorm treedt aan 
Overigens  gebeurde  er  niet  veel.  Vanuit Naar‐
den werd af en  toe geschoten en  in Hilversum 
vorderde  de Hollandse  commandant mannelij‐
ke  inwoners  om  te  werken  aan  het  ‘bloccus’ 
rond de vesting. Deze ‘batterijwerkers’ groeven 
onder meer doorgangen  tussen de  vesting  en 
Jan Tabak te Bussum en bouwden barakken te 
’s‐Graveland.8 

Op 21 december werd bekendgemaakt dat de 
Landstorm,  de  gewapende  burgerij  bedoeld 
voor  de  lokale  verdediging,  ook  in  Hilversum 
moest worden georganiseerd. Alle mannen on‐
der de zestig jaar moesten zich melden voor het 
rechthuis, hoe dan ook bewapend. Daar kregen 
zij te horen dat, als de Fransen een uitval zouden 
doen, zij konden worden opgeroepen, tezamen 
met  inwoners uit de andere dorpen. Na die me‐
dedeling mocht iedereen weer naar huis. 

Inmiddels bleven de Kozakken gebivakkeerd, 
ondanks de vele geruchten over hun aanstaan‐
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de  vertrek.  Albertus  verzucht  dan:  Men  roept 
zoo  lang  Paaschen  tot  het  eens  komt,  zegt  het 
spreekwoord, en dat is ook hier bewaarheid. 

Perk zelf gidste diezelfde middag met wat kom‐
panen, een troep Kozakken naar Amersfoort. Een 
onrustbarende tocht die deels in het donker en bij 
nieuwe  maan  werd  volbracht.  Hij  maakte  zich 
zorgen  over  het  humeur  van  de Kozakken;  hoe 
zouden ze reageren als ze verdwaalden? Het  liep 
gelukkig  goed  af.  De  tocht  werd  zingend  vol‐
bracht en hoewel een Kozak erg veel zin had ge‐
had  om Albertus’  paard  over  te  nemen,  kon de 
familie  van Perk hem  toch  ’s avonds om  elf uur 
weer opgelucht in de armen sluiten. 

Op 22 december deden de Fransen een uitval 
uit Naarden, maar werden  tot  staan  gebracht 
bij  het  Zwaantje.9  Albertus  en  zijn  vrienden 
konden vanaf de  ‘bergen’ bij Bussum zien hoe 
enkele  Hollanders  werden  doodgeschoten  in 
het daaropvolgende  vuurgevecht. Hij wist  zelf 
nog een kogel te bemachtigen. 

De Kozakken vertrekken 
Op  24  december  was  het  eindelijk  zover:  de 
Kozakken vertrokken, nagewuifd door dankba‐
re  Hilversummers.  Diezelfde  dag  ontmoette 
Perk Dirk  de  Boer,  een Hilversummer  die was 
ontsnapt  uit  de  vesting.  Van  hem  hoorde  hij 
hoe het er  in de vesting toeging: Hij schatte het 
garnizoen  op  1000  man.  De  generaal  had  het 
commando  aan  een  ander  overgedragen.  De 
Franschen  zagen magtig  tegen het uitvallen op. 
Woensdag ll. hadden zij negen gekwetsten gekre‐
gen waarvan er reeds een dood was. Den burgers 
werd veel ontstolen, dezen hadden geen maar de 
soldaten  nog wat  sterken  drank.  Het meel  zou 
binnen vijf weken op zijn. Het vlees,  in vaten ge‐
kuipt, was geheel bedorven maar er waren nog 
100 koeijen in leven. Tabak was er niet, geen licht 
noch olie, maar wel zout. Velen krielden van on‐
gediert. Het spek kostte 16 fl. Er was geen azijn. 

In het dorp gebeurde er niet veel. Perk ging 
te  paard  naar  Amsterdam  en  zag  daar  op  30 

Jan van Ravenswaay, ‘Kampement van Kozakken op de Groest in Hilversum’, pentekening in sepia, 1814  
(coll. Museum Hilversum). 
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december van zeer dichtbij de prins tijdens een 
parade. Hij bleef de nacht over en op de terug‐
reis kwam hij in elke plaats wel troepen Amster‐
dammers,  ‘burgers’ en  landstormcompagnieën 
tegen.  Het  jaar werd  die  avond  uitgeluid met 
een  enorme  knal  toen  de  Hollanders  de  Gal‐
gebrug bij Naarden lieten ontploffen. 
 
 

Januari 1814: alsof Naarden niet bestaat 
 

Ondanks  de  fervente  nieuwjaarwensen  van 
Perk voor een spoedig einde aan het beleg, was 
de  eerste  week  van  1814  niet  opbeurend.  Er 
was weinig nieuws en ook  in Hilversum was er 
het nodige ongerief. Dit keer over de eindelijk 
georganiseerde Landstorm. 

De maire Van Veerssen had het bestaan om, in 
de ogen van de manschappen, uitsluitend incom‐
petente officieren te benoemen. Perk wond zich 
er nogal over op: Oneenigheid, wanorde, lafheid 
bij de hoofden en onverzettelijke standvastigheid 
bij de minderen,  allerlei  tweedragt  heerscht  hier 
thans en zonder tusschenkomst van hooger magt 
is er geen goed eind aan te zien. 

Zelf werd hij opgeroepen voor een van de vijf 
compagnieën die waren geformeerd uit vijfhon‐
derd  ingezetenen.10 Bij de eerste de beste seri‐
euze  oproep  werden  al  zijn  voorgevoelens 
bewaarheid:  ’s morgens om  vier  uur moest  hij 
verschijnen – waarom wist niemand precies. Na 
veel heen en weer geloop, geschreeuw en zoe‐
ken naar de wachtmeester, vertrok zijn compag‐
nie om vijf uur via het Naardereind. Het duurde 
nog even voordat iedereen zich in formatie had 
geposteerd.  De  hopmannen  waren  hun  man‐
schappen kwijt, iedereen riep en zocht. Toen zij 
een  kwartier hadden  staan wachten,  kwam de 
mededeling dat men weer naar huis kon. 

Op 7  januari werd de collecte geopend voor 
de algemene bewapening. En omdat aanvanke‐
lijk slechts het bedrag van 4 gulden en  14 stui‐
vers werd  gedoneerd,  zag men  zich  gedwon‐
gen tot een kerkcollecte waarbij toch nog 1300 
gulden werd opgehaald.11 

Op 13  januari was er een dank‐ en bededag12 
en viel ook de eerste sneeuw van die winter. Bij 

het  Scheiboomseind,  op  de  grens  met  ’s‐
Graveland, zag Perk niet anders dan wit  in het 
landschap.  Al  dagen  vermeldt  hij  dan  in  zijn 
dagboek:  Niets merkwaardigs  voorgevallen.  Er 
werd  regelmatig geschut voor Naarden aange‐
voerd, maar hij merkte geen vooruitgang in het 
beleg: Van Naarden hooren wij niets meer en het 
is alsof die stad niet bestaat. 
 

Wanorde en desertie 
Op 17 januari gebeurde er iets in verband met de 
nationale  verdediging:  er werd  geloot  voor  de 
dienst  in  de  Landsmilitie,  het  landsleger.  Alle 
ongetrouwde  mannen  uit  het  kanton13  verza‐
melden  zich  in  Nieuw‐Loosdrecht, waar  de  lo‐
ting plaats had. Ruim duizend mannen versche‐
nen daar,  en  voordat  allen om beurten  en per 
plaats  een  lot  hadden,  was  het  opnieuw  een 
wanorde  met  veel  geschreeuw  en  lawaai.  De 
hele dag ging er mee heen. Perk had lotnummer 
569, maar hoorde al dat niemand boven de 300 
zich zorgen hoefde  te maken over een oproep 
of over het regelen van een plaatsvervanger. 

De  volgende  dag  kwam  vanuit  Huizen  het 
bericht dat er rond dat dorp een diepe en brede 
droge  gracht  werd  gegraven.  Datzelfde  dorp 
bracht  ook maar  80  gulden  op  bij  de  collecte 
voor de wapening, vermeldt Perk, alsof hij daar‐
mee de aparte positie van Huizen benadrukt. 

Op 20  januari kwam er een oproep, nu voor 
alle  landstormcompagnieën. Men vertrok stille‐
tjes vanuit Hilversum door de hoge sneeuw en 
met noordoostenwind naar de hei bij Bussum. 
Na enige tijd voegde de Landstorm uit Eemnes, 
Laren en Blaricum zich bij hen. Even later moest 
men  marcheren  naar  de  heuvels  bij  Bussum 
waar  ook  de  compagnieën  uit  de  Vechtstreek 
arriveerden,  tot  daar  tweeduizend man  bij  el‐
kaar stond. 

Het was een ongedisciplineerde bende. Geen 
wonder, want een aantal officieren was al dron‐
ken afgevoerd en niemand wist wat de bedoe‐
ling  van  de  exercitie was.  Velen  hadden maar 
proviand  voor  een  halve  dag  en  de  kou  was 
snijdend. Iedereen had koude voeten. De verve‐
ling was het ergste. Men ging elkaar onderling 
bezoeken,  stookte  wat  vuurtjes  waar  maar 
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weinigen  van  konden  profiteren,  en  het  was 
heel  normaal  om,  zoals  Perk  met  een  paar 
vrienden deed, intussen even naar de bakker in 
Bussum te gaan. De officieren die er nog waren 
probeerden  de  orde  te  herstellen,  maar  dat 
lukte niet meer. 

Toen de troep uit het Gooi weer terug moest 
marcheren naar de vorige standplaats op de hei 
was de discipline helemaal verdwenen. Tiental‐
len  manschappen  deserteerden  tegelijkertijd. 
Officieren, hopmannen, manschappen:  ‘de hele 
santekraam’. ’s Middags om vier uur mocht het 
restant dan eindelijk naar huis, na 12 uur zonder 
enig nut of doel in de kou te hebben gestaan. 
 
 

Februari en maart 1814: van ‘bloccus’ naar 
belegering 
 

De maand  februari was  in  het  algemeen  even 
onbeduidend  als  de  maand  ervoor.  Naarden 

werd  onregelmatig  beschoten.  Vanuit  de  ves‐
ting vielen de Fransen een enkele keer uit om 
voorraden  uit  Bussum, Muiderberg  of  van  de 
buitenplaatsen  te  roven, meestal  zonder  suc‐
ces. De Landstorm werd dan wel opgeroepen, 
maar alleen ter afschrikking. Er waren trouwens 
genoeg militairen bij de blokkade om de uitval‐
len te stoppen. 

Er  werd  vaker  gedeserteerd  uit  de  vesting, 
meestal door de Hollanders in Franse dienst. Op 
zichzelf was dat voor een spoedig einde van het 
beleg wel  hoopgevend, maar  het  echte  goede 
nieuws kwam van de geallieerde opmars, elders 
in  het  land,  bijvoorbeeld  de  overgave  van  de 
Fransen in Gorinchem op 5 februari. 

Het  was  al  maart  toen  het  beleg  feller  en  
effectiever werd. Er werd meer met kanonnen 
op de vesting geschoten – vooral ’s avonds een 
‘fraai schouwspel’ – en  in de kerk van  ’s‐Grave‐ 
land  werden  grote  voorraden  kruit  en  kogels 
opgeslagen. Ook  kwam  er  een  24‐ponder  aan, 

Pieter Gerardus van Os: Landstorm van ’s‐Graveland houden buiten Naarden de wacht, winter 1813/1814, prent (coll. 
Noord‐Hollands Archief). 



16   

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

de  voorloper  van  een  hele  serie  kanonnen  die 
zou worden  aangevoerd.  Het  beleg werd  een 
werkelijke  strijd.  Grotere  troepen  uit  Naarden 
vielen  uit,  over  en  weer  werd  geschoten  en 
vielen  doden,  onder  wie  een  Landstormer  uit 
Huizen.14 De  Fransen wisten  tijdens  zo’n  uitval 
de molen van Muiden in brand te steken. 
 

Amsterdamse schutterij in Hilversum 
Half maart werd de hele schutterij van Amster‐
dam,  2400 man,  in  de  plaatsen  rondom Naar‐
den gelegerd. In Hilversum werden er tweehon‐
derd  ingekwartierd.  Ook  werd  daar  de  Land‐
storm  gereorganiseerd  en  benoemde men  ca‐
pabele officieren. Al eerder was besloten dat de 
manschappen snaphanen15 zouden krijgen. Ook 
zou bij elk uitrukken proviand worden geleverd 
en werd een vergoeding betaald. 

De eerste bijeenkomst van de Landstorm was 
gezamenlijk  met  die  van  Loosdrecht  en  van  
’s‐Graveland  te  Hilversum.  Er  werd  een  toe‐

spraak gehouden, iedereen kreeg een borrel en 
de wapens werden  uitgedeeld.  Dat was weer 
het  recept  voor  allerlei  onrust,  gevechten  en 
wangedrag, maar Perk vond het na afloop nog 
meevallen. Waar zoveel ‘driftige’ Loosdrechters 
en  ‘nijdige’  Hilversummers  bij  elkaar  waren, 
met drank en wapens, was het een wonder dat 
er niets ergs was gebeurd. 

Toch  kon  de  Landstorm  nu wel  nuttig wor‐
den  gemaakt.  Ze werd  regelmatig  ingezet om 
kanonnen  naar  de  linies  te  verslepen. Dit was 
niet zonder gevaar, want op hun weg kwamen 
ze binnen het bereik van de scherpschutters en 
kanonnen  van  Naarden.  De  officieren  waren 
kapitein  van  Os,  de  luitenants  Meijers, 
Streefkerk, Pekelharing, Van Ravenzwaaij ‘en ik, 
zei de gek’: Albertus. 

Onwillige  manschappen  werden  bestraft 
door  militairen  bij  hen  in  te  kwartieren.  Dat 
verbeterde de opkomst aanmerkelijk. Perk was 
op  den  duur  dan  ook  bij uitnemendheid tevre‐

Pieter Gerardus van Os, boeren bevestigen een weg, mogelijk bij de Karnemelksloot, tijdens het beleg van Naarden 
1813‐1814 (coll. Rijksmuseum Amsterdam). 
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den  over  alle  mijne  manschappen  die  met  de 
meeste geschiktheid, ijver en eensgezindheid hun 
werk hadden volbragt. 
 

Beschieting van Naarden 
Door de  aanvoer  van de  kanonnen die  vervol‐
gens  naar  de  batterijen  bij  Naarden  zouden 
worden  gebracht,  verwachtte  men  dat  een 
bombardement  van  de  vesting  spoedig  zou 
beginnen. Het bleef voorlopig bij beschietingen 
door schutters en het wachten viel Perk ook nu 
weer  lang.  Hij  bezocht  Amsterdam  voor  de 
feesten bij de  inhuldiging van de prins. Tijdens 
zijn  afwezigheid  werden  vreugdeschoten  te 
Bussum beantwoord met houwitservuur vanuit 
de vesting, waarbij doden vielen. 

Op  1  april werd de  Landstorm  in  zijn geheel 
opgeroepen, nu met als voornaamste doel om 
de aankomst van prins Frederik (1797‐1881), op 
weg naar Schaep en Burgh  in  ‘s‐Graveland, wat 
cachet te geven. De manschappen bezichtigden 
daarna de batterijen bij Bussum en na dat uit‐
stapje gingen ze weer naar huis. 

Op  3  april wisten  de  Fransen  de  batterij  bij 
het Witte Huis te bereiken en zelfs de kanonnen 
onklaar te maken. De volgende dag werden die 
hersteld en tot vreugde van allen begon de dag 
ook het serieuze bombardement. Vanaf vijf uur 
’s middags werd geschoten van de batterijen bij 
de Karnemelksloot, bij het Witte Huis en bij de 
Roobrug. Men  telde wel  1600  schoten.  Vanaf 
de  Trompenberg  kon  Perk  –  in  de  regen,  dat 
wel  –  het  vuren  van  de  kanonnen  en  het  op‐
springen van de houwitsers zien. Het bombar‐
dement  deed  iedereen  denken  dat  Naarden 
zich  nu  wel  snel  zou  overgeven.  Er  ging  een 
onderhandelaar  de  vesting  in  die  terugkwam 
met het bericht dat er nog maar vier koeien  in 
leven waren. 

Op 7 april werd het bombardement geïntensi‐
veerd, nu met achttien  in plaats van de eerdere 
vijftien kanonnen, en er werd nu ook geschoten 
vanaf de Muiderberg, onder commando van ge‐
neraal Kraijenhoff. De Fransen gaven zich echter 
niet over. Ze  vertelden  een onderhandelaar dat 
er nog voldoende voedsel  in de stad was. Op  11 
april deden zij zelfs een uitval naar de batterij van 

Muiderberg en wisten die te bezetten. 
Zijn ergernis weet Perk nu niet meer te verber‐
gen: Alle ingezetenen waren in tijds naar Muiden 
gevlugt waar gemelde Kraijenhoff zijn aanzienlij‐
ke persoon ook  in veiligheid  stelde. De dappere 
nationale  garde  van Amsterdam  kwam  als  naar 
gewoonte  toen  het  te  laat  was  en  had  moed 
genoeg  Muiderberg  weder  te  bezetten,  wel  te 
weten toen de Franschen het verlaten hadden. 

De  Amsterdamse  schutters  vertrokken  op  
12 april naar Huizen. Tot opluchting van de Hil‐
versummers, want: weinig nut zal Huizen bij een 
uitval van den vijand van dezen hoop hebben, die 
den  Hollandschen  naam  oneer  aandoet.  Op  17 
april  kwam  er  inderdaad  een  forse  aanval  op 
Huizen  maar,  mede  door  de  Landstorm, 
de  garde  nationale  en  vermoedelijk  toch  ook 
wel de Amsterdamse schutterij, werd die afge‐
slagen  en  sneuvelden  er  veertig  á  vijftig  Fran‐
sen. 
 

 
Mei 1814: ‘naarden is over’ 
 

Tekenen  van  overgave  waren  er  nog  steeds 
niet. Op 30 april werd er zelfs vanuit de vesting 
met vijftien kanonnen zo hevig geschoten, dat 
de hele vesting aan het gezicht onttrokken was 
door  de  rook. Dat  het  nu  niet  lang meer  kon 
duren,  was  echter  wel  duidelijk.  Het  eerdere 
bericht  van  de  overgave  van Napoleon  en  nu 
ook over het verdrag  tussen de Fransen en de 
geallieerden  in Parijs,  stemden  iedereen hoop‐
vol.  Uit Weesp  en  ook  van  de  vesting  kwam 
berichten van drukke onderhandelingen. 

Op 7 mei kwam dan eindelijk het verlossende 
bericht.  Er was  een witte  vlag  gezien  aan  de 
toren  in  de  vesting:  naarden  is over. Al wat de 
Gooische lucht inademt, en dat getal is thans niet 
gering, viert dezen dag met vreugde. Een dag die 
voor ons, en allen die deze streeken zullen bewo‐
nen,  altijd  gedenkwaardig  blijven  zal.  Perk  liet 
zich  nu  niets meer  ontgaan.  Elke  dag  ging  hij 
kijken of hij de uittocht van de Fransen al kon 
zien. Bij zijn  tochten zag hij de vele verbrande 
gebouwen  in de omtrek en de puinhopen van 
Jan Tabak. 



18   

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

Op  12 mei was  het  dan  zover:  duizend  Franse 
militairen defileerden de  vesting  uit.  Sommige 
militairen  waren  opgewekt,  andere  minder 
goed gehumeurd, wat Perk bracht tot het sma‐
lende: Dan waren zij niet  in hunnen schik, zoo‐
veel te meer waren het wij, toen wij deze vrien‐
delijke  afzetters,  die  even  als  een  wolk  van 
sprinkhanen hunne  alvernielende  klaauwen  en 
zwelgende  ligchamen  aan  schamelheid  en  ar‐
moede  gewoon,  zich  aan  de  voortbrengselen 
der nijverheid onzer vaderen hadden vergast en 
ons daarbij nog nauwelijks met hunne trotsche 
blikken verwaardigd, den weg naar het zuiden 
neemende zagen voortmarscheren om aan ons 
de dagen van ware vrijheid en welvaart, die zij 
met  hunne  drogreedenen  en  daden  hadden 
verjaagd,  terug  te geven. Sommigen scheenen 
nog  aan  eene wederkomst  te  gelooven  in  dit 

land waaraan  ik  ook  niet  twijfel  en  die  ik  hen 
gaarne  toestaa  maar  gemetamorphoreerd  in 
ketellappers, mandjeskoop en  scharesliep! Om 
als de honden van onze kruimeltjes te leeven. 

Hij weet die dag als een der eersten de ves‐
ting in te komen: De Naarder vrienden ontvingen 
ons met vervoering, mijn tarwebroods boterham 
verkwikte  een  grijsaard  van  82  jaar,  die  schoon 
onder de  voornaamste der  stad behoorende,  in 
geen drie maanden wit brood had gegeten. 

Het uiterlijk van de gebouwen viel hem nog 
mee. Sommige van de daken waren weliswaar 
weggeschoten,  maar  de  meeste  schade  was 
binnenshuis. Een uurtje nadat hij  in de vesting 
was  gearriveerd,  kwamen  ook  de  verzamelde 
vrijwilligers,  schutters,  dragonders  en  kanon‐
niers de stad in en stelden zich op in een dubbe‐
le  rij  van  de  Amsterdamse  tot  de  Utrechtse 
poort. Perk beklom met zijn vrienden de kerkto‐
ren en wandelde de hele vesting  rond over de 
wallen, om zo alles goed te kunnen bekijken. 
Nadat nog wat tijd was verstreken, arriveerden 
Kraijenhoff,  kolonel  Pfaffenrath  en  de  gouver‐
neur  van Noord‐Holland, Van  Tets  van Goudri‐
aan.  Deze  laatste  maakte  een  ‘provisionele 
regeering’ bekend en vervolgens vertrok  ieder‐
een weer, alleen een bataljon achterlatend. 
 

En zo liep, schrijft Perk: deze woelige maar blijde 
dag zonder eenige wanorde in vreugde ten einde. 
 
 

Besluit: Albertus Perk (1795‐1880) 
 

Terwijl de Fransen in april 1795 hard werkten aan 
het Haags Verdrag, waarin de erkende Bataafse 
Republiek  onder  meer  werd  opgezadeld  met 
enorme  ‘bevrijdingskosten’,  kwam  halverwege 
die maand  in  een  kraambed  in  Hilversum  een 
jongetje  ter wereld.  Het was  de  zoon  van  Jan 
Jansz  Perk  (1758‐1823),  alias  De  Oude,  telg  uit 
een vooraanstaand erfgooiersgeslacht. Albertus’ 
moeder,  Maria  Johanna  van  der  Velde  (1755‐
1821), was de tweede vrouw van zijn vader. Diens 
eerste huwelijk met Mietje de Blinde (1751‐1793) 
was met haar dood in 1793 geëindigd. Al een jaar 
later  trad  hij  in  de  echt met Maria. Met Mietje 

Allegorie op het herstel van de vrijheid in Nederland, 
1814 (coll. Rijksmuseum Amsterdam). 
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had Jan Perk al vier kinderen gekregen en Alber‐
tus Jansz, zoals het jongetje zou gaan heten, was 
zijn eerste en laatste bij Maria. 

In 1810 ging hij bij zijn vader op kantoor wer‐
ken.  Zes  jaar  later werd  hij  klerk  (commies  of 
agendarius) bij het ministerie  van  Financiën.  In 
1816 was hij ook secretaris en ontvanger van de 
gemeente  Hilversum.  Hij was  Nederlands  Her‐
vormd. In 1823 trouwde hij met Antonetta C. van 
Putten  (1804‐1832). Met haar  kreeg hij  zes  kin‐
deren. Hij hertrouwde met de zus van zijn over‐
leden  vrouw, Maria A.  van Putten  (1808‐1886), 
met wie hij nog eens acht kinderen kreeg. 

Albert was ambitieus en  idealistisch. Op  late‐
re  leeftijd  kreeg  hij  tal  van  bestuursfuncties, 
onder meer bij Domeinen en bij de erfgooiers‐
organisatie.  Ook  richtte  hij  in  1837  een maat‐
schappij  ter  ontginning  van  het  Gooi  – Maat‐
schappij  ter  bevordering  van  de  cultuur  in 
Gooyland – op en was ook notaris en geschied‐
vorser.  Hij  was  ook  zeer  vaderlandslievend, 
zoals  blijkt  uit  een  selectie  van  coupletten  uit 
een  van  zijn  (vele)  gedichten,  waarin  hij  ook 
refereert aan de Franse bezetting: 
 
Zoo elders de eendragt moge blinken, 
Zij blonk het schoonst in Nederland 
Hier sprak ze, en duizend Spanjaards vloden; 
Hier sprak ze, en weinig braven boden 
Den zegerijksten wederstand. 
 
Hier bond zij, tachtig donk’re jaren, 
Der vaad’ren moed en harten zaam; 
Hier werd de vrijheid, bloei en zegen 
Door haar, na bangen strijd, verkregen, 
De schitt’rendste eerzuil voor haar naam. 
Dan, de Almagt sprak, en de eendragt vormde 
Van gansch Euroop een schoon verbond. 
Gij hoordet, Leipzigs vruchtb’re velden, 
Den heil’gen eed der wakk’re helden, 
Verlossers van Europa’s grond. 
 
Triomf! de vree verheugde ons weder, 
En ’t uitzigt op een’ beter’ tijd. 
’t Was de eendragt, die het monster velde; 
’t Was de eendragt, die de rust herstelde, 
En ’t zuchtend menschdom heeft bevrijd. 

Met dergelijke karaktertrekken  is zijn optreden 
in die jaren 1813‐1814 goed te verklaren. Van een 
misschien  nog wat  naïeve  jongen  veranderde 
hij al snel in een kritische, nieuwsgierige en naar 
actie  hunkerende  man.  Het  dorpsbestuur,  de 
Fransen,  de  ‘Hollanders’,  de  Amsterdamse 
schutterij, en ook zijn dorpsgenoten bekeek hij 
voortdurend met de gedachte aan hoe het an‐
ders en beter moest. Het is dus niet verwonder‐
lijk  dat  hij  luitenant  werd  bij  de  lokale  Land‐
storm. En ook al hield die zich vooral bezig met 
vaak doelloze oefeningen,  toch waren die van 
nut toen de batterijen rond Naarden van kanon‐
nen voorzien werden. 

In  juli 1815 trok hij met de schutterij van Den 
Haag op naar Waterloo,  reagerend op een op‐
roep van de koning. De slag was echter al voor‐
bij.16  Voor  deze  activiteiten  die weliswaar  niet 
heel  heroïsch waren, maar  toch  enigszins  bij‐
droegen  aan  de  uiteindelijke  overgave  van  de 
vijand, werden  hij  en  anderen  zeer  veel  later 
geëerd met het Zilveren Herdenkingskruis 1813‐
1815. Het kruis  is een onderscheiding,  ingesteld 

Albertus Perk op oudere leeftijd (coll. Streekarchief 
Gooi en Vechtstreek, Hilversum). 
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bij Koninklijk Besluit van 10 mei 1865. Het dien‐
de,  zo  heette  het  in  het  besluit,  als beloning 
voor hen, die in de jaren 1813‐1815 in Nederlandse 
dienst  aan  de  krijgsverrichtingen  ter  herstelling 
van de Nederlandse zelfstandigheid hebben deel‐
genomen. Het werd uitgereikt aan de toen nog 
5000  levende veteranen van de bevrijdingsoor‐
logen. 
 

Karin  Abrahamse  is archivaris van het Streekar‐
chief Gooi en Vechtstreek (SAGV) te Hilversum. 
 

Archiefbronnen 

 
SAGV060 Archief van het dorps‐ en gemeente‐

bestuur van Hilversum, 1766‐1850. Zie noten 
voor inventarisnummers. 

SAGV004 Archief van Albertus Perk, inventaris‐
nummer 105. 

 
Noten 
 
1.  Albertus  Perk  was  op  dat moment  nog  niet  de 

gevierde  notaris, wethouder,  historicus  of  agent 
van  Domeinen.  Hij  stond  destijds  aan  het  begin 
van zijn vele carrières. Daarom ga ik niet in op zijn 
leven en werk, maar volsta met de zeer beknopte 
biografie als besluit. 

2.  Naar de Alliantie  tussen Pruisen, Russen en Oos‐
tenrijkers werd zowel in officiële stukken als in het 
spraakgebruik verwezen als ‘de geallieerden’. 

3.  De  douane werd  gehaat  vanwege  de  inning  van 
tal van door de Fransen opgelegde belastingen. 

4.  De  Franse benaming  voor burgemeester.  Pas op 
18 mei werd ondertekende Nicolaas van Veerssen 
in  Hilversum  weer  met:  de  burgemeester. 
SAGV060,  inv.nr. 9/3, Register houdende minuten 
van uitgaande brieven. 

5.  Proclamatie ‘Souvereine Vorstendom der Verenig‐
de  Nederlanden’,  op  het  Scheveningse  strand 
afgekondigd door de  latere koning Willem I (1772‐
1843).  Hij  vertelde  onder  andere:  ‘Ons  gemeene 
Vaderland  is gered: De oude  tyden zullen weldra 
herleeven. 

6.  Dit  was  niet  de  enige  vordering:  in  november 
werden Laren en Hilversum aangeschreven om al 
hun  wagens  ‘connues  sous  le  nom  Mallejan  et 
langewagens’  over  te  brengen  naar  Soestdijk. 
SAGV060, inv.nr. 6, Ingekomen brieven. 

7.  SAGV060,  inv.nr. 48/3, Register van publicaties en 
verordeningen. 

8.  Nog  in maart 1814 was er correspondentie tussen 
de burgemeester van Hilversum en de commissa‐
ris  van  het  kwartier Amsterdam over  de  vergoe‐
ding  die  de  arbeiders  moesten  krijgen.  Zestien 
stuivers  per  dag,  te  declareren  nadat  de  burge‐
meester dit eerst uit de dorpsbegroting had voor‐
geschoten.  SAGV060,  inv.nr.  6,  Ingekomen  brie‐
ven. 

9.  Nu niet vindbaar, zie: 
www.historischekringbussum.nl  
en http://archive.org/deomwenteling. 

10. Hilversum  had  8500  inwoners  in  mei  1814. 
SAGV060,  inv.nr. 9/3, Register houdende minuten 
van uitgaande brieven. 

11.  De  collecte  voor  de  Algemene Wapening was  al 
op  13  december  1813  door  de  prins  verordon‐
neerd, maar  leverde  veel  te weinig op  en moest 
steeds  herhaald.  SAGV060,  inv.nr.  6,  Ingekomen 
brieven. 

12. Vanwege  de  successen  van  de  geallieerden. 
SAGV060, inv.nr. 6, Ingekomen brieven. 

13. De  bestuurlijke  inrichting  van  de  regio  onder  de 
Fransen was  als  volgt:  departement du Zuiderzee 
(Noord‐Holland  en  een  groot  deel  van Utrecht); 
daarin  werden  arrondissementen  onderscheiden 
(het  Gooi  viel  onder  het  departement  Amster‐
dam);  daarbinnen  kantons  (zoals  Loosdrecht 
waaronder Nieuw‐ en Oud Loosdrecht, Hilversum 
en  ’s‐Graveland vielen) en daarbinnen de commu‐
nes ofwel gemeenten. 

14. Op  10  februari schrijft Perk:  ‘De gesneuvelde Hui‐
zer is met alle mogelijke Krijgseer te Huizen begra‐
ven, zijn moeder en toekomende bruid ontvangen 
aanmerkelijke toelagen.’ 

15. Eenvoudige vuurwapens. 
16. ‘Levensbericht  van  A.  Perk’  in:  Jaarboek  van  de 

Maatschappij  der  Nederlandse  Letterkunde,  1881. 
Zie: www.dbnl.nl. 
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‘Rechtschapen Batavieren!’ 
 

Op  uitbundige  wijze  vierde  de  dichter  Jacob 
Eduard de Witte  in mei  1814 de bevrijding  van 
Naarden. Eindelijk, zo schreef hij, was ook Naar‐
den uit handen van de wrede Fransen verlost. 
Dat was  te  danken  geweest  aan  de  inzet  van 
velen, maar hij prees  in het bijzonder twee be‐
velhebbers:  majoor  Kamps,  commandant  van 
de stad Muiden, en P. van der Hummel, eerste 
luitenant van de artillerie voor Naarden. Zij had‐
den een ongekende dapperheid en  volharding 
betoond  tijdens  de  maandenlange  gevechten 
rondom Naarden.1 Mede dankzij hun  inzet was 
de  Naardense  bevolking  nog  meer  leed  be‐
spaard gebleven. 
 
Triumf! Rechtschapen Batavieren! 
Triumf! de vrijheid zegenpraalt! 
De fransche woeste krijgsbanieren, 
Zijn, bij ’t gebrul des Leeuws gedaalt! 
’t Oud Naarden, lang en bang bestreden, 
Ten prooi aan duizend ijslijkheden, 
Legt thans des dwinglands kluisters neêr 
Juich! na een lang en bloedig kampen, 
Ten prooi aan tallooze oorlogsrampen, 
Herleeft ’t geluk dier Vesting weêr!2 
 

De  Franse bezettingsmaanden behoren  tot de 
zwaarste uit de geschiedenis van Naarden. Ter‐
wijl grote delen van Nederland al  in november 
en  december  1813  bevrijd waren,  zou  het  tot 
mei  1814 duren  voordat deze  stad  zijn  vrijheid 

herkreeg.  Pas  op  7 mei  1814  gaven  de  Franse 
troepen  zich  over  en  op  12  mei  verlieten  de 
laatste Franse soldaten de stad. De Naardense 
bevolking  had  zo  zwaar  geleden  onder  de 
maandenlange  bombardementen  en  vuurge‐
vechten,  dat  nieuwsgierige  Amsterdammers 
daags  na  de  bevrijding  naar  Naarden  trokken 
om de  verwoestingen met eigen ogen  te  kun‐
nen  aanschouwen.  Ze  zagen  in  de  as  gelegde 
boerderijen  en woningen  die  door  kogels wa‐
ren  vernield.  Ook  de  Grote  Kerk  was  zwaar 
beschadigd.3 

Over  de  gebeurtenissen  rond  het  beleg  van 
Naarden zijn we vrij goed geïnformeerd, dankzij 
de gedetailleerde verslagen van  tijdgenoten en 
de studie van Kruijt uit  1913.4 Minder bekend  is 
dat er ook enkele gelegenheidsgedichten rond‐
om het beleg en de bevrijding van Naarden ver‐
schenen.  Verschillende  personen  doopten  hun 
pen  in  de  inkt  om  de  tragische  belegerings‐
maanden  en  de  uiteindelijke  verlossing  van 
Naarden te bezingen. Eén geschrift dateert van 
maart 1814, de andere van na de bevrijding (mei 
en  juni 1814). Tezamen geven de gedichten een 
goed  beeld  van  de  dubbele  gevoelens  die  de 
bevrijding opwekte: enerzijds gaven de dichters 
blijk  van  hun  diepgewortelde  haat  jegens  de 
Fransen  en  lieten  ze  hun  verdriet  over  de  im‐
mense schade en de gevallen slachtoffers zien. 
Anderzijds toonden ze hun blijdschap uitbundig 
en  richtten  ze  de  blik  op  de  toekomst.  Eens‐
gezind schaarden ze zich daarbij achter de nieu‐
we Oranjevorst, Willem Frederik. 

Lokale en nationale feestvreugde 

Gelegenheidsgedichten rondom de bevrijding van 
Naarden in 1814 

Lotte Jensen 

Na de  ‘verlossing’  van Naarden  inspireerden de  verwoestende belegering  van de 
vesting  en  het  tragische  lot  van  haar  bewoners  dichters  tot  het  schrijven  van 
gelegenheidsgedichten.  Blijk  gevend  van  haat  tegen  de  Fransen  en  bekommeris 
met  de  slachtoffers,  schaarden  zij  zich  eensgezind  en met  blijdschap  achter  de 
nieuwe Oranjevorst, Willem Frederik. 
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Nationaal en lokaal perspectief 
 

Het  jaartal 1813 heeft een prominente plaats  in 
de  nationale  geschiedschrijving:  in  november 
van dat  jaar brak de opstand tegen de Fransen 
uit, waarmee het herstel van de onafhankelijk‐
heid  begon.  Op  17  november  vaardigde  Gijs‐
brecht  Karel  van  Hogendorp  een  proclamatie 
uit, die  ‘Oranje boven, Holland  is vrij’  luidde en 
op 30 november landde de toekomstige koning 
Willem  I  op  het  strand  van  Scheveningen.  De 
officiële website van het Nationaal Comité 200 
jaar Koninkrijk vat de gebeurtenissen als volgt 
samen:  In  november  2013  is  het  tweehonderd 
jaar geleden dat Nederland na  inlijving bij Frank‐
rijk zijn onafhankelijkheid herkreeg.5 

Die  formulering  verhult  dat  de  bevrijding 
gefaseerd plaats vond en dat er grote regionale 
verschillen bestonden.  Terwijl grote delen  van 
Nederland al  in de maanden november en de‐

cember 1813 de vrijheid herkregen, zou het tot 
mei  1814 duren voordat Naarden bevrijd werd. 
Deze plaats behoorde,  samen met Coevorden, 
Grave,  Vlissingen,  Delfzijl,  Den  Helder,  Bergen 
op Zoom en Deventer, tot de laatste steden die 
de Fransen overgaven.6 Pas op 7 mei 1814 capi‐
tuleerde  de  Franse  bevelhebber  en  op  12 mei 
verlieten de laatste Franse soldaten de stad. De 
veelheid  en  verscheidenheid  aan  gebeurtenis‐
sen  in de periode november  1813  tot mei  1814 
plaatst  het  nationale  geschiedverhaal  in  een 
ander  perspectief.  Het maakt  duidelijk  dat  er 
grote regionale verschillen bestonden en dat er 
niet sprake is van één lineair geschiedverhaal.7 

De gebeurtenissen  in Naarden moeten  trau‐
matisch  zijn  geweest  voor  de  bevolking.  De 
schaarste  aan  levensmiddelen  en  de  voortdu‐
rende gevechten eisten een hoge  tol. Een  tijd‐
genoot meldt dat er  in totaal 8471 kogels, 2518 
granaten 29 bommen, 364 kartetsen en 162.700 
patronen werden  verschoten.8 Al dat  schieten 
had  natuurlijk  dramatische  gevolgen:  niet  al‐
leen werden  tal  van gebouwen en huizen  ver‐
woest, maar  er  kwamen ook onschuldige bur‐
gers om  het  leven.  Zo wilde  een  kastelein die 
net  buiten  de  stadspoortpoort  woonde,  zich 
tijdens  een  beschieting  in  december met  zijn 
huisgezin  in de  kelder  verbergen.  Juist op dat 
moment vloog een kogel door het huis, die zijn 
vrouw en  jongste kind doodde. Zelf verloor hij 
zijn  linkerhand.9 Tegen deze achtergrond  is het 
begrijpelijk  dat de  dichters  die  over  het  beleg 
en ontzet van Naarden schreven, uitgebreid stil 
stonden bij de negatieve gevolgen ervan. 
 
 

Treurzang over het beleg van Naarden 
 

Het meest  uitvoerig werd dat gedaan door de 
genootschapsdichter Jan Jordens (1755‐1817). In 
maart 1814 publiceerde hij Nachtgepeinzen bij de 
belegering der stad Naarden,  toen  er  nog  geen 
enkel  uitzicht  op  bevrijding  was.  Generaal 
Kraijenhoff  stelde weliswaar  alles  in  het werk 
om de aanvalslinie te versterken, maar hij werd 
daarbij zwaar gehinderd door het aanhoudende 
kanonvuur  van  de  bezetters.  Jordens  verbleef 
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op dat moment  in het naburige dorp Vreeland 
en  leefde  sterk mee met  de  geteisterde Naar‐
dense bevolking. De titel van zijn geschrift allu‐
deert  op  het  bekende  gedicht  Night Thoughts 
(1742)  van  Edward  Young,  waarin  deze  grote 
thema’s als het  leven, de dood en sterfelijkheid 
behandelde.  Young’s  poëzie  was  sterk  beïn‐
vloed  door  enkele  sterfgevallen  in  zijn  nabije 
omgeving en had een ernstig karakter. Eenzelf‐
de  zwaarmoedigheid  kenmerkt  ook  Jordens 
impressie van de Naardense situatie. 

Daarnaast  verwijst  Jordens naar het  verzets‐
gedicht  bij  uitstek  uit  die  tijd,  De Hollandsche 
natie  (1812)  van  Jan  Frederik  Helmers.  Daar 
komt een passage  in voor, waarin de dichter  ’s 
nachts wanhopig op het puin van een verwoes‐
te  stad  ronddoolt.  Moedeloos  constateert  hij 
dat Amsterdam ooit het bloeiende centrum van 
de wereld was, maar dat er nu slechts bouwval‐
len resten.10 Ook bij Jordens is er sprake van een 
rondzwervende dichter die  in het holst van de 
nacht de verwoestingen in zijn stad bekijkt. Het 
desolate landschap stemt hem treurig en bitter. 

Het gedicht valt uiteen in twee gedeelten: eerst 
weidt  Jordens  uit  over  de  ellendige  situatie 
waarin Naarden op dat moment verkeert, daar‐
na richt hij zich tot God in hoop dat deze verlos‐
sing zal brengen. Het contrast tussen de nach‐
telijke  misère  en  de  hoopvolle  morgenstond 
maakt dat de religieuze boodschap des te ster‐
ker uit de verf komt.  In het holst van de nacht 
luistert  de  dichter  naar  het  voortdurende  ge‐
donder  en geschut. Het  is  zo  krachtig dat  zijn 
bed en de muur ervan  schudden. Zijn medele‐
ven met de Naardense bevolking is intens: 
 
Zoo overweldigend bezwaarden 
Uw jamren, maanden lang, het hart 
Uws nagebuurs, o lijdend Naarden! 
Hoe rees, bij elken slag, de smart, 
Als ik den donder hoorde knallen, 
Die telkens losbarstte op uw wallen, 
Om ’t ijz’ren dwangjuk des tirans 
Van Uwen Burgren hals te wenden, 
Op ’t overschot der Fransche benden 
Te vellen in hun legerschans! 

Willem Hendrik Hoogkamer, ‘Sneeuwlandschap met soldaten, in gesprek met burgers tijdens het beleg van Naar‐
den’ (coll. Rijkmuseum Amsterdam). 
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  Angstvallig sleepten nachtelijke uren, 
En sidderden mijn sponde en wand, 
Door donderkloten, bliksemvuren, 
Van wederzijden losgebrand.11 
 

Jordens beschrijft uitvoerig de omvang van de 
verwoestingen. Als een tweede Helmers waart 
hij midden in de nacht rond. Hij constateert dat 
het desolate Naarden meer weg heeft van een 
kerkhof dan een woonplaats: 
 
Ik zoek – Ik zie uw binnenwijken, 
Maar die een’ kerkhof nu gelijken, 
Gehuld in schaduw van den dood, 
Waar de aklige eenzaamheid, door spooken, 
Door wachthond of gekrijsch gebroken, 
Den angst elk oogenblik vergroot 
(...) 
Ik schroom de woningen te nadren, 
Waar kermende de onschuld ligt gekromd: 
Haar weedom huivert mij door de adren;12 
 

Het  is een beklemmende ervaring, die de  keel 
van  de  dichter  doet  samenknijpen.  Dan  slaat 
zijn stemming echter om. Hij richt zich gedach‐
ten op God en voelt zijn krachten weer terugke‐
ren. Ook kan hij weer vrijuit ademen: 
 
’k Herleef, met U, om aan te bidden 
Dien God, wiens naam Ontfermer is. 
’k Herwin, o Lijders! stem en woorden, 
Die in den strammen gorgel smoorden, 
Zoo lang door angsten overkropt. 
O dat die woorden nu bewijzen, 
Hoe ’t open hart, waaruit zij rijzen, 
Voor Uw belang, als ’t zijne, klopt!13 
 

De dichter vertrouwt erop dat God in deze zwa‐
re  tijden bijstand zal verlenen en dat de  inwo‐
ners van Naarden uit hun benarde  situatie be‐
vrijd zullen worden. Zij kunnen daarbij rekenen 
op de hulp van al hun ‘Land‐ en Bondgenooten’, 
die niet zullen  rusten voordat het krijgsgeschil 
in  hun  voordeel  beslecht  is. Uiteindelijk  zullen 
ook de Naardenaren  kunnen delen  in de  alge‐
mene feestvreugde: 
 

Spoed aan, gewenschte Morgenstond, 
Waaruit we eerlang den dag aanschouwen, 
Die wolkloos blinke op Naardens grond! 
Of, zoo er wolken zich vergaêren, 
’t Zij wierook van de feestaltaren 
Der vreugde en dankbre erkentenis, 
Waar, rondom eik, olijf en lauwer, 
De Oranje gordelband te naauwer 
En vaster ’t snoer der Eendragt is.14 
 

De  dichter  eindigt  dus  in  een  positieve  stem‐
ming en spreekt de hoop uit dat hij spoedig een 
feestzang  op  de  bevrijding  van  Naarden  zal 
kunnen aanheffen. 

Opmerkelijk  is  dat  Jordens  het  woord 
‘Oranje’  gebruikt  als  een  algemene  kleur  van 
eendracht, maar  dit  niet  verder  concretiseert. 
De  prins  van Oranje wordt  nergens  genoemd, 
ook  niet  als  symbool  van  hoop. Dat  gebeurde 
wel  in de gedichten die direct na de bevrijding 
van  Naarden  verschenen:  alle  auteurs  betrok‐
ken  in  hun  vreugde  onomwonden  de  nieuwe 
Oranjevorst. Dat verschil  is wellicht als volgt te 
verklaren:  toen  Jordens  zijn  gedicht  schreef, 
was het nog onzeker wat de uitkomst  van de 
belegering  zou  zijn.  Het  accent  ligt  daardoor 
meer op de actuele ellende, dan op gevoelens 
van  feestvreugde. Het  is  echter ook denkbaar 
dat Jordens zijn vaderlandsliefde niet aan Oran‐
jegezindheid  koppelde.  De  neerlandica  Ellen 
Krol heeft  laten zien dat  sommige dichters  te‐
rughoudend  reageerden  op  de  terugkeer  van 
prins Willem  Frederik  op  vaderlandse  bodem, 
zoals  Hendrik  Tollens  en  Barend  Klijn.  Bij  hen 
ging vaderlandsliefde niet automatisch gepaard 
met Oranjegezindheid.15 
 
 
Oranjegezinde bevrijdingsgedichten 
 

Het  merendeel  van  de  jubeldichters  schaarde 
zich echter wel ondubbelzinnig achter de terug‐
gekeerde prins en dat werd alleen maar sterker 
nadat Willem Frederik op 30 maart 1814 de eed 
op  de  Grondwet  had  afgelegd.  Het  regende 
gedichten waarin  de  nieuwe  vorst werd  beju‐
beld en als een vader van het volk werd geken‐
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 schetst. Dichters gebruikten de gezinsmetafoor 
om  te  benadrukken  dat  het  algemene  geluk 
dankzij deze nieuwe vorst bevorderd werd.16 

Oranjegezindheid  domineert  ook  in  de  ge‐
dichten  die  onmiddellijk  na  de  bevrijding  van 
Naarden  verschenen.  Daags  na  de  overgave 
van de Fransen, op 7 mei 1814, publiceerde Hen‐
drik Meijer  jr.  (1776‐1856)  een  Vreugdezang bij 
de  overgave  der  vesting  Naarden  op  den  7den 
van bloeimaand  1814. Meijer,  die  steenhouwer 
en  metselaar  te  Haarlem  was,  had  vrijwillig 
dienst genomen bij het korps scherpschutters. 
In het gedicht zong hij zijn wapenbroeders toe, 
met wie hij onder het commando van kapitein 
Arend  Rooseboom  had  meegevochten  in  de 
strijd. Meijer  stak  zijn  Oranjeliefde  niet  onder 
stoelen  of  banken:  het  was  de  ‘aangebeden 
Vorst’  voor wie  hij  en  zijn makkers  hun  leven 
hadden gewaagd: 
 
Naarden! zet uw poorten open, 
Lang voor Hollands dappren digt! 
Zaagt ge u half door ’t krijgsvuur sloopen, 
Laat u thans de blijdschap noopen: 
’t Juk is van uw’ hals geligt. 
Breng,  met  ons,  Oranje  uw  hulde,  
die ons hart met moed vervulde, 
Voor uw’ wal, ten strijd gedaagd, 
Waar gij Woerdens plondergieren 
Voor een handvol Batavieren, 
Vaak met bebloeden op, geschandvlekt vlug‐
ten zaagt. 
 
Dappre Jagers! dierbre Broeders! 
Nu de palmen opgezet! 
Neêrlands wankle hope voeders! 
Neêrland dankt u als behoeders: 
’t Werd ook door uw’ arm, gered. 
Laat ons blij den grond betreden, 
Waar wij voor Oranje streden, 
Door ons dierbaar bloed gewijd (…).17 
 

Meijer  benadrukte  dat  de  soldaten  uit  naam 
van  de  nieuwe  vorst  hadden  gestreden  en  zo 
het algemene belang hadden gediend. Hij ver‐
wees ook naar het debâcle van Woerden, waar 
de Fransen op 24 november 1813 verschrikkelijk 

hadden  huisgehouden  en  een  handvol  ‘Bata‐ 
vieren’  de  ‘plondergieren’  uiteindelijk  had we‐
ten  te  verjagen. Ook  daar  hadden  vrijwilligers 
hun leven voor het vaderland gewaagd. 

Meijer  uitte  zijn opluchting dat  al  het bloed 
niet voor niets was gevloeid en dat de wapens 
nu  eindelijk  neergelegd  konden  worden.  Hij 
benadrukte  dat  het  niet  alleen  een  heugelijke 
dag voor de Naardenaren was, maar ook voor 
alle  inwoners  van  de  omliggende  dorpen.  Tal 
van  buitenplaatsen waren  immers  in  de  strijd 
verwoest,  zoals  Berghuis,  Kweeklust, Kommer‐
rust en Valkeveen. Ook voor de plaatselijke boe‐
ren  en  vissers  waren  het  moeilijke  tijden  ge‐
weest. Nu de vijand verdreven was, konden ook 
zij  hun  alledaagse  werkzaamheden  weer  in 
vrijheid oppakken: 
 
Juicht ook! Gooilands dorpelingen! 
Juicht! ’t is hoogtijd, viert het feest! 
Laat op weide en heuvelklingen 
Nu de blijde runders springen, 
Lang den roof ten doel geweest. 
’t Kouter zal op de akkers blinken. 
Visschers! Nu de vlugge pinken 
Door het pekel heen gestuurd; 
Werpt uw netten, werpt ze veilig: 
’t Rijksgebied der zee is heilig, 
Geen  vlammend  tolnaarsoog  dat meer  uw’ 
togt begluurt.18 
 

De  veiligheid  van  de  lokale  boeren  en  vissers 
was nu weer gegarandeerd. 

Meijer besteedde  relatief  veel  aandacht  aan 
de  gevolgen  voor  de  plaatselijke  bevolking. 
Jacob  Eduard  de Witte  jr.  had  eveneens  oog 
voor de lokale situatie, maar hij benadrukte dat 
de gebeurtenissen in Naarden ook voor de rest 
van  Nederland  relevant  waren.  Deze  brood‐
schrijver,  die  vele  jaren  van  zijn  leven wegens 
oplichting  in de gevangenis doorbracht, woon‐
de op dat moment vermoedelijk in de buurt van 
Amsterdam  (mogelijk  in  Haarlem).19  Hij  moti‐
veerde zijn reden om een gedicht aan de bevrij‐
ding van Naarden te wijden als volgt: Elk recht‐
geaart Nederlander [behoort] deel te nemen aan 
de heuchelijke ontruiming dier Stad en Vesting  
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door  de  Troepen,  die,  bij  deszelfs  verdediging, 
zoo  veele  onheilen  over  de  ongelukkige  In‐
wooners  en de omleggende Oorden hebben  ge‐
bragt;  en  het  is  ook  daarom  dat  ik,  door  den 
volgenden  lierzang,  die  dankbaarheid  heb 
poogen optewekken, om zoo veel van mij afhing, 
eene  gebeurtenis  te  doen  eerbiedigen,  bij wier 
gelukkige wending het Vaderland zoo veel belang 
heeft!20 Alle Nederlanders behoorden de bevrij‐
ding van Naarden dus mee te vieren. 

De  Witte  liet  zijn  stuk  voorafgaan  door  een 
fragment uit een anti‐Napoleontisch gedicht van 
zijn echtgenote, Maria van Zuylekom. In haar Lier‐
zang aan mijne landgenooten, dat zij  in november 
1813 vervaardigde, hekelde zij de grootheidswaan‐
zin  en  ‘moordlust’  van Napoleon Bonaparte, die 
heel Europa had doen bloeden.21 Hij had ook een 
fragment  kunnen  kiezen  uit  een  ander  gedicht 
van Van Zuylekom dat zij een maand  later publi‐
ceerde, namelijk Opwekking aan de Nederlanders. 
Daarin deed zij een oproep aan haar landgenoten 
om ook Naarden te bevrijden: 

Denkt nog aan Leidens, Doorniks wallen, 
Hoe zij den vijand deden vallen, 
Die hunne vest benepen hieldt; 
En dan – rukt aan naar Naardens muuren, 
Verwoest dáár Frankrijks oorlogsvuuren, 
Dààr ’t nog van Neêrlands roovers krielt!22 
 

Zoals Leiden en Doornik tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog uit handen van de vijand bevrijd waren, 
moest  ook  Naarden  gered  worden.  Dit  frag‐
ment geeft aan dat de zorgen over het  lot van 
Naarden al in december 1813 actueel waren. Dat 
blijkt ook uit een passage uit een dichtstuk van 
Zuylekoms dochter, Johanna Henrietta Adriana 
van Haemstede. In december – zij was toen net 
zestien geworden – schreef zij een gedicht over 
de actuele  strijd en  riep zij al haar vrouwelijke 
landgenoten op hun mannen aan te sporen om 
Naarden te helpen bevrijden: 
 
Weent, Vrouwen! weent niet om uw Mannen; 
Koomt, drijft hen zelf naar Naarden’s muur, 
Laat edle wraak uw vrees verbannen, 
En spoort hen aan, door ’t eigen vuur! 
Koomt gordt hen zelf het zwaard op zijden, 
En doet hen vrolijk uitgeleiden, 
Van kroost en magen vergezeld, 
’t Is om uw Terpen te verweeren, 
Gij ziet hen spoedig wederkeeren, 
Als overwinnaar, Belg en Held!23 

 
In het gedicht verwees ze ook naar haar oudste 
broer,  die  door  de  Fransen  naar  het  slagveld 
was  afgevoerd  en  het  verdriet  van  haar  zus, 
wier echtgenote door  ‘die monsters’ was weg‐
gerukt uit haar leven. 

De Witte drukte ook nog een ander fragment 
af, namelijk van de al in 1803 overleden schrijver 
Bernardus Bosch. Daarin trok deze  fel van  leer 
tegen  tirannen die  volkeren onderdrukten. De 
keuze voor deze dichter  is in zoverre opmerke‐
lijk  dat  Bosch  tot  de  patriotten  behoorden, 
terwijl De Witte  in dit gedicht  juist onomwon‐
den  voor Oranje  kiest.  De  nadruk  in  het  frag‐
ment van Bosch ligt echter op de straf die tiran‐
nen  zal  treffen  en  de  daaropvolgende  verlos‐
sing: De God der wraake stapt ten zetel, / En red 
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 een  volk  dat  Hem  vereert.  De  achterliggende 
gedachte  is dat ook de godvruchtige  inwoners 
van Naarden op een dag van een bloeddorstige 
tiran verlost zullen worden.24 

In  zijn gedicht prees De Witte de moed  van 
de Amsterdamse soldaten die vrijwillig hadden 
meegevochten  om  Naarden  te  bevrijden.  Zij 
waagden  hun  ‘bloed’  en  ‘heldenleven’  om  de 
‘fransche  roovers’  te  verjagen,  waardoor  Ne‐
derland Naarden weer terugkreeg: 
 
Triumf! ’er zal geen bloed meer vlieten, 
De moord zal zijnen wensch ontschieten, 
Wijl Naardens sterke en grijze wal, 
Aan ’t Vaderlands thans is hergeeven.25 
 

De Witte plaatst de Naardense ontwikkelingen 
niet  alleen  in  een  nationaal, maar  ook  in  een 
historisch  perspectief.  Zo  blikte  hij  uitvoerig 
terug  op  het  beleg  van Naarden  in  1572,  toen 
‘Alva’s  benden’  op  verschrikkelijke wijze  huis‐
hielden in de vestingstad. Hij vergelijkt de toen‐
malige gebeurtenissen met de eigen tijd: 
 
Op ’t puin der opgedolven straaten, 
Op lijken van uw Burgerij, 
Tradt elk van Alba’s bloed‐soldaaten, 
Geen oorlogsrecht – maar moord – op zij’; 
En weêr zou dit uw noodlot worden, 
Als thans een fransche beulenhorden, 
Hadt in vest gezegenpraalt!.... 
Wijkt denkbeeld, huivrend voor elk harte…. 
ô Naarden! dan, dan was uw smarte, 
Te vreeslijk voor uw’ stand bepaalt!26 
 

De  dreiging  van  een  nieuwe  slachtpartij,  gelij‐
kend  op  die  in  1572, was  ternauwernood  afge‐
wend. Nadat De Witte enkele plaatselijke bevel‐
hebbers had geprezen wees hij opnieuw op het 
nationale  belang  van deze overwinning. Hij  be‐
tuigde zijn blijdschap dat ‘Oranjeshuis’ had getri‐
omfeerd en vroeg de Naardense burgers om de 
nieuwe  vorst  te  onvoorwaardelijk  te  steunen: 
zweert,  Naardens  Burgers!  Nu  den  Vorst,  /  Uw’ 
trouw, uw’ eerbied, liefde en achting!. Een nieuwe 
periode  van  voorspoed  lag  in  het  verschiet: 
Moog Naardens bloei in Neêrland groeien’.27 

Aardig  is  ten  slotte  nog  de  referentie  aan  De 
Hollandsche  natie  van  Helmers  –  het  gedicht 
waardoor ook Jordens zich  liet  inspireren. Hel‐
mers verwees in zijn gedicht naar de moordpar‐
tij  in  Naarden  in  1572  en  riep  op  tot  eeuwige 
dankbaarheid aan diegenen die steden als Haar‐
lem,  Alkmaar  en  Naarden  uiteindelijk  hadden 
bevrijd  van de Spanjaarden. Hun daden moes‐
ten  voor  eeuwig  in  het  nationale  collectieve 
geheugen gegrift staan: 
 
Hoe! zou  ik eeuwig melden al de onsterfelij‐
ke daden, 
Voor de eeuwigheid gegrift in ’s Lands Histo‐
riebladen? 
Waar zou ’k beginnen, waar zou ’k eindigen? 
mijn taal 
Waar  te  arm,  mijn  tong  te  zwak,  voor  ’t 
goddelijk verhaal. 
Waar  toe  ook  ’t  koud  verslag  dier  won‐
derdaân gegeven? 
Zijn  ze onuitwischbaar niet  in  aller hart ge‐
dreven? – 
Waar  is  hij,  die  ooit  dwaalde  in  Haarlems 
loofrijk hout, 
Wie  heeft  ooit  Alkmaars muur,  ooit  Naar‐
dens wal aanschouwd, 
En voelde niet zijn hart van dankbre erkent‐
nis blaken, 
En zonk niet neêr voor God, met  tranen op 
de kaken?28 
 

Bij De Witte treffen we een soortgelijke redene‐
ring  aan.  Ook  hij wijst  erop  dat  de  bevrijders 
van  Naarden  in  het  gedenkboek  opgetekend 
moesten worden: 
 
Schrijft, in ’t Gedenkboek uwer muuren, 
De naamen uwer Redders aan 
Moog’ nimmer weêr een lot verduuren, 
Dat U op zoo veel leeds zou staan! 
Onfangt uw dappre Stadbehoeders, 
Als uwe Vrienden – uwe Broeders; 
Zij leden veel voor uw behoud: 
Denkt aan de moedige Amstellaaren, 
Aan hunnen moed in krijgsgevaaren, 
Als ge uwen vegen Wal aanschouwt!29 



28   

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

 De  laatste versregel  is zelfs een  letterlijke ver‐
wijzing  naar  Helmers’  versregel Wie heeft  (...) 
ooit  Naardens  wal  aanschouwd.  Het  laat  niet 
alleen zien dat er een parallel tussen de gebeur‐
tenissen van 1572 en 1814 werd getrokken, maar 
ook  dat  Helmers’  destijds  grote  bekendheid 
genoot.30 

Uit  de  besproken  gedichten  blijkt  hoe  be‐
langrijk de steun van naburige legerkorpsen en 
vrijwilligers bij de bevrijding was. Zowel Meijer 
als  De Witte  complimenteerden  de  inzet  van 
plaatselijke  bevelhebbers  en  strijdkrachten 
omstandig. Eén groep had een bijzonder bijdra‐
ge aan de bevrijding geleverd, namelijk de Am‐
sterdamse  schutterij.  Aan  haar  bijdrage  wer‐
den dan ook verschillende gelegenheidsgedich‐
ten gewijd. 
 
 

Lof voor de Amsterdamse soldaten 
 

Met twee klinkende  lierzangen werden de Am‐
sterdamse soldaten bij hun terugkeer op 13 mei 
in  Amsterdam  begroet.  Cornelis  Lindeman 
bracht  zijn  hulde  uit  in  een  Lauwerkrans,  ge‐
vlochten  ter  eere  van  de  dappere  officieren,  en 
verder  leden  der  Amsterdamsche  schutterij  
en  de  Amsterdamse  toneelschrijver  en  acteur 
Marten Westerman  eerde  de  mannen  in  een 
uitgebreide  Lierzang  aan  de  Amsterdamsche 
schutterij.31  In  beide  gedichten  overheerst  het 
nationale  en Oranjegezinde  perspectief:  beide 
auteurs benadrukken hoe belangrijk deze over‐
winning  voor  het  vaderland  als  geheel  is  en 
hoezeer zij de nieuwe vorst steunen. 

Daarnaast  is er uiteraard ook aandacht voor 
de Amsterdamse strijders: uitbundig worden zij 
voor hun dapperheid en doorzettingsvermogen 
geprezen. 

In Lindemans vreugdezang speelt Naarden in 
feite  een  ondergeschikte  rol:  slechts  in  twee 
versregels wordt aan de bevrijding van de ves‐
ting  gerefereerd.  De  lofzang  had  vooral  tot 
doel om de Amsterdamse strijders in het zonne‐
tje te zetten. Zij hadden de ijzige kou en ontbe‐
ringen  getrotseerd  om  een  einde  aan  de 
‘dwinglandij’ te maken: 

U,  Mannen!  voor  wier  moed  mijn  hart  in 
achting blaakt, 
Die op den eernaam van Bataven aanspraak 
maakt, 
U,  fiere  krijgers  tegen  snoode  helgedroch‐
ten, 
Wien  gij, met  leeuwenkracht,  zoo  roemrijk 
hebt bevochten, 
U,  die  tot  Neêrlands  heil,  vol  drift  greept 
naar ’t geweer, 
U wil ik zingen! Ja, heel d’aard vermelde uw’ 
eer! 
 

Daarnaast kwam de Amsterdamse bestuurders 
lof  toe, omdat zij een voorbeeldfunctie vervul‐
den in een tijd van nood: 
 
Eedlen!  Zouden  wij  uw  glorie  niet  verbrei‐
den? 
Niet vrolijk  in de  roem van uwe daden wei‐
den? 
Te  glansrijk  blinkt  uw  deugd,  door  geen 
geweld verkracht, 
Die de  eerbied wekken  van  ’t  laatste  nage‐
slacht.32 
 

De  opeenstapeling  van  superlatieven mondde 
uit  in  een  laudatio  op  de  nieuwe  vorst, onder 

Marten Westerman, 1775‐1852. 



    29 

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

 wiens  regering  Nederland weer  tot  bloei  zou 
komen: 
 
O hoe zal nu Neêrland bloeijen, 
Men den Vorst, die wijs regeert! 
Heil moet voor Oranje vloeijen! 
Heil den Prins, zoo lang begeerd! 
Altijd moet zijn luister klimmen, 
Nimmer leed hem tegengrimmen; 
Eeuwig hoû zijn glorie stand, 
Met het dierbaar Vaderland!33 
 

Ook  in het gedicht van Westerman werden de 
Amsterdamse helden, die van het slagveld wa‐
ren teruggekeerd, met  lofprijzingen overladen. 
Zijn vers had een meer huiselijke aankleding: hij 
stelde zich voor hoe de Amsterdamse soldaten 
hun geliefden weer  in de armen  sloten en ge‐
zinnen  herenigd  werden.  Meer  nog  dan  het 
herstelde gezinsgeluk  telde echter het  feit dat 
de  vijand  verslagen  was.  Beeldend  stelde  hij 
zich voor hoe de Fransen wegdoken achter de 
Naardense  wallen  en  het  onderspit  moesten 
delven  tegen  de  roemrijke  ‘Amstellaren’.  Ook 
hij besloot  zijn vers met een huldebetoon  aan 
de nieuwe Oranjevorst: 
 
Laat dan ’t blijd Wilhelmus klinken! 
’t Heeft de Franken uitgeleid; 
Hollands vroege roem zal blinken, 
’t Kweekt weêr d’oude dapperheid. 
Heil de ontboeide Nederlandren, 
Trouwe broedren voor elkandren! 
Heil Oranje! bloei zijn stam! 
Heil de Helden die vergadren! 
Heil de trouwen Burgervadren! 
Heil ’t herbloeijend Amsterdam!34 
 
 

Feestavond 
 

Hoezeer de inzet van de Amsterdamse soldaten 
werd gewaardeerd, blijkt ook uit het feit dat de 
Amsterdamse vrijmetselaarsloge Willem Frede‐
rik een feestelijke avond voor hen organiseerde 
op 1  juni 1814. Deze  loge was  in 1810 opgericht 
onder  de  naam  Saint  Napoleon, maar  in  1813 

was  de  naam met  toestemming  van  de  prins 
veranderd  in Willem Frederik veranderd.  In het 
logement De Keizerskroon werden elf officieren 
van de Nationale Garde die de belegering  van 
Naarden  hadden  meegemaakt,  gehuldigd. 
Daarnaast schoven vijftien mannen van de Gar‐
des‐d’Honneur  aan.  Zij  hadden  op  stel  en 
sprong  huis  en  haard moeten  verlaten  om  in 
vreemde dienst  te vechten. Het  feit dat zij on‐
der de Franse keizer hadden gediend, werd hen 
vergeven: ze hadden dit immers niet uit vrije wil 
gedaan.35 

De avond begon om 18.00 uur met plechtige 
muziek, waarna  Johannes Beeldsnyder, die de 
avond voorzat, een  rede hield. Deze stond bol 
van  de maçonnieke  symboliek:  hij  heette  alle 
soldaten welkom  in het  ‘broederlyk heiligdom’ 
waar  een  ‘hemelse  harmonie’  heerste.  Vervol‐
gens weidde hij uit over het belang van de be‐
vrijding  van  Naarden.  Met  deze  overwinning 
was de verlossing van de verderfelijke Napole‐
on volgens hem een  feit: Glorieryk hebt gy den 
Bataafschen  grond  van  het  vuig  overschot  van 
deszelfs veroesters helpen schoon vagen. De dag 
van Valkeveen was roemruchtiger voor u dan de 
dag  van Marengo  voor  Frankryks  throonverwel‐
diger: deze baande hem den weg tot een voor de 
geheele  aarde  verderflyk  alleengezag,  gene  vol‐
tooide onze geheele verlossing van zyne moord‐
zuchtige  roofbenden.36  Beeldsnyder  constras‐
teerde Napoleons overwinning bij Marengo op 
14 juni 1800 met zijn nederlaag bij Naarden (hier 
aangeduid als Valkeveen). De eerste gebeurte‐
nis had een periode van roem ingeluid, de twee‐
de  betekende  zijn  definitieve  ondergang.  Dat 
de naar Elba verbannen keizer in 1815 weer zou 
terugkeren om een staatsgreep te plegen, kon 
de spreker toen nog niet bevroeden. 

Na de rede volgde het diner, dat opgeluisterd 
werd  door  muziek  en  zang.  Bij  het  dessert 
droeg  de  boekverkoper  en  letterkundige  P.G. 
Witsen Geysbeek enkele dichtstukken voor, die 
voor deze gelegenheid ook  in druk waren ver‐
schenen.37 Hij wijdde ook enkele  regels aan de 
jongemannen,  die  ‘gruwzaam wreed’  van  hun 
families  waren  weggerukt  om  in  vreemde 
dienst te treden. Hun behouden terugkeer was 
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 even  feestelijk als die van de  strijders  te Naar‐
den. De  verzen maakten  zo  veel  indruk op de 
aanwezigen, dat de voordracht van een van de 
gedichten  moest  worden  uitgesteld  tot  een 
volgende bijeenkomst. 

Vervolgens nam een van de officieren van de 
Nationale Garde, J.A. Schuyt van Castricum, het 
woord.  Namens  de  andere  soldaten  betuigde 
hij zijn dank voor deze ontvangst, waarna Floris 
Adriaan van Hall, de latere minister van Justitie, 
een  lang vers declameerde. Dit vers kenmerkte 
zich  door  een  huiselijke  thematiek:  Van  Hall 
contrasteerde  het  leed  van  uiteengescheurde 
gezinnen met  het  hervonden  gezinsgeluk  van 
de  teruggekeerde  soldaten.  Zijn  emotionele 
schets mondde uit in een ode op de vrijmetsela‐
rij  en  de  broederschap  die  de  leden  samen‐
bond. De avond werd afgesloten met de voor‐
dracht  van  een  rede  van  het  logelid  H.L. 
Rosques,  waarin  hij  pleitte  voor  universele 
broederschap en wereldvrede. De gebeurtenis‐
sen van Naarden werden  in dienst gesteld van 
een universele vrijheidsboodschap, die regiona‐
le en nationale kaders oversteeg. 
 
 

Tot besluit 
 

De  gelegenheidsgedichten  rondom  de  bevrij‐
ding  van  Naarden  laten  zowel  gevoelens  van 
verdriet als vreugde zien. Gerouwd werd om de 
vele  gewonden  en  verwoestingen,  gejubeld 
over  de  uiteindelijke  triomf  over  de  Fransen. 
Zowel  lokale  als  nationale  aspecten  speelden 
daarbij een  rol. Auteurs wezen op de concrete 
regionale gevolgen van het maandenlange be‐
leg  in economisch en emotioneel opzicht: voor 
de plaatselijke vissers, boeren en de Naardense 
burgerij  waren  het  zes  zware  maanden  ge‐
weest. Na de bevrijding was er volop oog voor 
de rol die lokale vrijwilligerskorpsen en plaatse‐
lijke bevelhebbers hadden gespeeld: met name 
de Amsterdamse schutterij kreeg uitbundige lof 
toegezwaaid. 

Daarnaast benadrukten de dichters de natio‐
nale betekenis van de bevrijding van Naarden. 
Deze geschiedenis diende  in het geheugen van 

iedere Nederlander gegrift  te  staan,  zoals ook 
de moordpartij van Woerden (1813) tot algehele 
deelneming had geleid. Ook was er een sterke 
Oranjegezinde  boodschap:  onder  de  nieuwe 
vorst  zou  het  ‘dierbare  Vaderland’  weer  tot 
volle bloei komen. 

Tot  slot nog dit. Van  een  van de gedichten, 
namelijk  dat  van  Jordens,  is  een  recensie  be‐
waard gebleven. De desbetreffende criticus van 
het  tijdschrift  de  Vaderlandsche  letteroefenin‐
gen vond het stuk niet onaardig, maar hij vrees‐
de  dat  het  snel  in  de  vergetelheid  zou  raken: 
Ook dit stukje, welks vervaardiger ons onbekend 
is,  is niet onaardig, niet onverdienstelijk; schoon 
toch welligt ook niet van dien aard, dat het zeer 
bijzondere  opmerking  onder  zoo  vele  vruchtjes 
van den dag  zou  trekken,  en  in den  voorbijvlie‐
tenden stroom zijner menigvuldige tijdgenooten 
kunnen staande blijven.38 Ook zijn tijdgenoot, en 
mededichter Witsen Geysbeek, schatte de dich‐
terlijke kwaliteiten van Jordens niet al te hoog. 
Hij haastte zich echter er bij te zeggen dat Jor‐
dens’ poëzie uit  een  ‘braaf, godsdienstig hart’ 
voortgevloeid was en dat hij een ‘vroom, recht‐
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 zinnig dichter’ was.39 Beide critici zouden gelijk 
krijgen, want  Jordens  belandde  al  snel  na  zijn 
dood in het rijk der vergetelheid. 

Tweehonderd jaar later, anno 2014, loont het 
echter  om  zijn  literaire  reflectie  en  die  van  
anderen op het beleg van Naarden er nog eens 
op na  te  slaan.  In dichterlijke  taal probeerden 
deze  schrijvers het publiek deelgenoot  te ma‐
ken  van  de  emoties  die  de  belegeringsmaan‐
den en de bevrijding bij hen  teweegbrachten. 
Deze  reacties  maken  duidelijk  hoe  groot  de 
impact ervan op het dagelijkse  leven was. Pre‐
cies daarin schuilt de waarde van deze tijdsge‐
bonden poëzie. 
 

Dr.  Lotte  Jensen  is hoofddocent Historische Ne‐
derlandse  letterkunde aan de Radboud Universi‐
teit Nijmegen. 
 

Afbeeldingen,  tenzij  anders  vermeld: Universi‐
teit van Amsterdam, Bijzondere Collecties. 
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In 1810 was ons land als opvolger van de Bataaf‐
se Republiek (1795‐1806) en het Koninkrijk Hol‐
land  (1806‐1810)  geannexeerd  door  Frankrijk. 
De  Franse  keizer  Napoleon  (1769‐1821)  dacht 
hiermee  –  onder meer  –  zijn  rijk  beter  tegen 
aanvallen  vanuit  het  noorden  (Engelse  landin‐
gen via de Noordzee) en het oosten (Pruisische 

en  Russische  invallen)  te  kunnen  verdedigen. 
Na  een  desastreus  verlopen  Russische  veld‐
tocht in 1812 werd Napoleon in oktober 1813 bij 
Leipzig door de verbonden mogendheden Rus‐
land,  Oostenrijk  en  Pruisen  –  de  Geallieerden 
van  toen  –  verpletterend  verslagen. De  keizer 
ging  vervolgens  vooruit  naar  Frankrijk  terwijl 
deze Geallieerden zijn  leger achtervolgden. De 
rechter  vleugel  van  de  Geallieerden werd  ge‐
vormd  door  het  Noorderleger,  bestaande  uit 
Russische  en  Pruisische  legerkorpsen  en  het 
Zweedse leger. 

Reeds op  12 november waren Kozakkeneen‐
heden,  behorend  tot  de  voorhoede  van  een 
Russisch  legerkorps onder  commando  van  ge‐
neraal graaf A. Benckendorff, tot ons land door‐
gedrongen. Hun  reputatie als  ‘halve barbaren’, 
‘barbaarse  woestelingen’  en  ‘liederlijke,  stin‐
kende  halfwilden’  veroorzaakte  een  stroom 
vluchtelingen uit het Duitse grensgebied en uit 
het noorden en oosten van ons land afkomstige 
Franse  douaniers  en  andere  ambtenaren met 
hun  gezinnen.  Zij  zochten  over  de  Zuiderzee 
hun  toevlucht  in  Amsterdam.  De  geruchten 
over  de  Franse  nederlaag  leidden  in  ons  land 
tot ongeregeldheden die extra gevoed werden 
door  de  beelden  en  verhalen  van  de  Franse 
vluchtelingen. 

Onder dreiging  van de naderende Kozakken 
en misleid  door  valse meldingen  over  een  En‐
gelse  landing bij Scheveningen, ontruimde het 
Franse garnizoen Amsterdam op  13 november, 
daags daarna gevolgd door de  Franse gezags‐
dragers. De Nationale Garde1 trad in het ontsta‐

De insluiting en het beleg van Naarden, november 
1813-mei 1814 

Jaap van Welsen 

De lotgevallen van het garnizoen en de bewoners van de vesting Naarden hebben in 

de regionale en lokale literatuur de meeste aandacht gekregen. Alle reden om het 

militaire, tactische aspect van de inbezitneming van de vesting Naarden in 1814 

eens uitvoerig te belichten en met name de rol van de Nederlandse troepen, die 

aanvankelijk werden bijgestaan door eenheden van de legers van de Geallieerden of 

Verbondenen – Rusland, Pruisen en Engeland. 

Afb. 1: Luitenant‐generaal C.R.Th. Baron Kraijenhoff 
(1758‐1840). Gravure naar schilderij door Charles H. 
Hodges, ca. 1823 (coll. Stichting Menno van Coehoorn). 
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ne gezagsvacuüm en herstelde de orde. Vervol‐
gens nam haar commandant, kolonel C.R.R. van 
Brienen, het  initiatief een voorlopig bestuur  te 
vormen.  Dit  stelde  op  24  november,  de 
‘voormalige brigade‐generaal der genie in Fran‐
se  dienst’  C.R.Th.  Kraijenhoff  (afb.  1)  aan  als 
gouverneur  van  Amsterdam  en  omliggende 
forten.2 
 
 

Maatregelen en operaties aan Franse zijde 
 

Het Franse verdedigingsstelsel 
Als gevolg van de annexatie van ons  land door 
Napoleon was  het  een  deel  van  de  oostgrens 
van  het  Empire  geworden.  De  hoofdverdedi‐
gingslinie werd gevormd door de Rijn, met tal‐
rijke bruggenhoofden  en  vestingen  langs  haar 
oevers. Vervolgens  liep zij vanaf Wesel via Coe‐

vorden  naar  Delfzijl. Maar  die  linie was  zwak. 
Daarom werd als tweede linie de IJssel overwo‐
gen, hoewel die ook zwak was  (afb. 2). Bij zijn 
bezoek  aan  de  nieuwe  departementen  in  het 
najaar van 1811 had Napoleon hierover uitvoerig 
van  gedachten  gewisseld  met  Kraijenhoff  en 
wel in Naarden! Napoleon vroeg diens oordeel. 
Kraijenhoff  vond de Rijn met  in  het  verlengde 
de  IJssel  ook  het  beste. Maar  deze  rivier  had 
weinig  verdedigende  kracht  omdat  zij  in  de 
zomer doorwaadbaar was. Dit was wel  te ver‐
helpen, aldus Kraijenhoff, doch zeer kostbaar. 

De keizer beloofde hem in de gelegenheid te 
stellen  om  dit  nader  te  onderzoeken.  Enige 
dagen  later  spreekt  de  keizer  evenwel  in  een 
nota  zijn  voorkeur  uit  voor  verlenging  van  de 
Rijn‐linie,  via de Waal, met  een  linie  van Naar‐
den  naar Gorinchem. Deze  zou  beveiligd wor‐
den door inundaties. Dit was in Naarden niet ter 

Afb. 2: Kaart van de Hollandse departementen in 1813, met daarin gemarkeerd de vestingen van de respectieve‐
lijk verdedigingslinies (uit: M. Thiers, Atlas pour servir à l’intelligence des campagnes de la Révolution française, 
Paris, 1846). 
Legenda: rood: de Rijn met de verlenging Coevorden‐Delfzijl; groen: de IJssel; geel: de verlenging via de Waal naar 
Gorinchem‐Naarden. 
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sprake  geweest. Maar  tijdens  een  rit  te paard 
van Amsterdam  naar Naarden  had  Kraijenhoff 
omstandig het defensieve vermogen van  inun‐
daties  geschetst.  Waarschijnlijk  is  Napoleon 
hiervan  zo onder de  indruk geraakt dat hij  tot 
deze beslissing is gekomen. 

In de periode daarna vroeg de voorbereiding 
van de veldtocht  in Rusland de volle aandacht 
van  de  keizer.  Er  gebeurde  daarom weinig  of 
niets aan de linie Naarden‐Gorinchem. Maar wel 
wees hij zowel vóór als na de slag bij Leipzig het 
Franse  legerbestuur  herhaaldelijk  op  het  ge‐
wicht van de Hollandse vestingen aan de oost‐
grens. Hieronder werden ook de beide zwakke‐
re  verlengingen,  Wesel‐Coevorden‐Delfzijl  en 
de  IJssel, verstaan omdat er aan de  linie Naar‐
den‐Gorinchem nog niets was gedaan. Het  lag 
dan ook voor de hand dat Napoleon op 25 okto‐

ber 1813 opdracht gaf, deze vestingen, waaron‐
der dus ook Naarden,  in staat van verdediging 
te brengen. 
 

Het garnizoen van Naarden 
De verdediging van Naarden was goed voorbe‐
reid.  Er  waren  voorraden  levensmiddelen  en 
munitie  opgeslagen  en  als  bewapening  kon 
worden beschikt over 150 stukken geschut van 
uiteenlopend kaliber.  In  1811 was de général de 
brigade (generaal‐majoor), J. Baron Quétard de 
la  Porte  (1746‐1822),  tot  vestingcommandant 
benoemd van het 1800 inwoners tellende Naar‐
den met een garnizoen  van  2200 man. Dit be‐
stond  in november  1813 uit gardes soldés3, een 
bataljon Nationale Garde uit Texel, een afdeling 
douaniers,  twee  compagnieën  veteranen,  pio‐
niers,  een  compagnie  artillerie,  twee  compag‐

Afb.3: De vesting Naarden in 1812 (uit: Historisch gedenkboek 1813, deel 2; aanpassing redactie). 
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nieën  kustartillerie  en  een  detachement  gen‐
darmes.  Daarbij  kwamen  later  nog  een  uit 
Utrecht ter versterking gezonden tweede afde‐
ling  douaniers  en  een  bataljon  étrangers 
(vreemdelingen).  Dit  bataljon  bestond  uit  ge‐
straften van allerlei nationaliteit, maar in hoofd‐
zaak  Duitsers  en  werd  gecommandeerd  door 
de kolonel der artillerie Jean Falba. 

De  gevechtswaarde  van  dit  alles  was  niet 
geweldig. Een aantal eenheden, zoals de Natio‐
nale Garde, de garde soldée en de kustartillerie, 
bestond uit Nederlanders, die niet direct popel‐
den om hun  leven  voor het  tanende  keizerrijk 
te offeren en nauwelijks of geen gevechtserva‐
ring hadden. De étrangers waren gehard en wel 
ervaren, maar  evenmin  sterk  gemotiveerd. De 
douaniers, die na hun vlucht voor de Russen  in 
Amsterdam waren  opgevangen  en  naar  Naar‐
den gedirigeerd, waren ervaren oud‐soldaten. 

De vestingwerken verkeerden  in goede staat 
(afb. 3). Onder en  tegen de achterzijde van de 
wallen  waren  kazematten  gebouwd,  waarvan 
er één als hospitaal was ingericht en de overige 
als onderkomen van een deel van het garnizoen 
dienden (afb. 4). 
 

Een gewraakte executie 
Nadat  generaal  Quétard  op  17  november  de 
staat  van  beleg  had  afgekondigd,  werden  er 
onmiddellijk uitvallen gedaan. Verkenningen  in 
de richting van Eemnes en Diemerbrug, rekwisi‐
ties  via Muiden  in Weesp  en  later  in  Bussum. 
Ook  werden  de  lunetten  aan  de  Karnemelk‐
sloot door de Fransen bezet. Na hieruit verdre‐
ven te zijn trachtten zij deze twee dagen later – 
te vergeefs –  te heroveren. Zij namen bij deze 
gelegenheid twee Duitsers gevangen, die  in de 
Nederlandse  gelederen  streden maar  herkend 
werden  als  deserteurs  van  het  bataljon  étran‐
gers  van  Falba.  Teruggevoerd  naar  Naarden, 
werden  zij  berecht  door  een  krijgsraad  en  ter 
dood veroordeeld. Een half uur na de uitspraak 
werd het vonnis als afschrikwekkend voorbeeld 
voltrokken op het terreplein van bastion Oran‐
je, ten aanschouwe van een aangetreden groot 
deel  van  het  garnizoen.  Toen Kraijenhoff  hier‐
van  kennis  kreeg, protesteerde  hij  krachtig bij 

de  vestingcommandant.  Hij  dreigde  voortaan 
voor  iedere  in Franse krijgsgevangenschap om‐
gekomen soldaat, twee Fransen terecht te zul‐
len  stellen. Voorts  stelde hij Quétard persoon‐
lijk  en  ‘met  zijn  hoofd’  verantwoordelijk  voor 
daden van geweld tegen inwoners van Naarden 
en voor het niet eerbiedigen van de onaantast‐
baarheid van hun gezinnen. 
 

De uitvallen 
Gedurende de gehele periode van de  insluiting 
vonden ongeveer  vijftig  uitvallen plaats.  Soms 
door  kleine  detachementen maar  vaak  ook  in 
compagnie‐  of  bataljonsterkte:  driehonderd  à 
vierhonderd man en ondersteund door één of 
meer stukken veldgeschut. Het doel was foura‐
geren: rooftochten om de voorraden in de ves‐
ting aan te vullen.  In het begin ging het vooral 
om  voedsel. Maar  toen de bevolking  van Bus‐
sum  en  de  andere  dorpen  in de  omgeving dit 
door had en zij haar voorraden elders  in veilig‐
heid had gebracht, werden hooi en brandhout 
het  doel.  Ook werden  enkele  objecten  in  het 
voorterrein  van  de  vesting  opgeruimd  die  het 
schoots‐  en  zichtveld  belemmerden.  Pas  na 
medio maart werden  enige  ernstige  pogingen 
ondernomen  om  de  belegeraars  afbreuk  te 
doen en de zwakke plekken  in hun posities op 
te  sporen. 475 Man deserteerden of  liepen bij 
de uitvallen over naar de Nederlanders. 

De Fransen waren ook actief met hun op de 
wallen  en  bastions  opgestelde  kanonnen.  Re‐
gelmatig namen zij Nederlandse posities onder 
vuur, beschoten zij de aanleg van versterkingen 
en werd Nederlands vuur beantwoord. Zij had‐
den geen gebrek aan munitie. De laatste kanon‐
nade  had  plaats  op  29  april,  toen  de  Fransen 
binnen  een  half  uur  driehonderd  schoten  op 
Bussum  afvuurden.  De  uitwerking  van  de  als 
reactie uitgevoerde Nederlandse beschietingen 
op de Franse batterijen was gering, ondanks de 
aanzienlijke  aan  huizen  en  andere  gebouwen 
toegebrachte schade. Dit bleek, nadat de Fran‐
sen na de capitulatie 154 kanonnen, houwitsers 
en mortieren achterlieten. 

Quétard  voerde  niet  uitsluitend  een  actieve 
verdediging.  Ter  verbetering  van  de  stormvrij‐
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heid  –  het  door  bewapening  en  hindernissen 
vrijwaren  tegen  bestorming  –  werden  tijdens 
de  in die winter  langdurige en strenge vorstpe‐
riode  de  bekledingsmuren  van  de  wallen  en 
bastions  nat  gehouden, waardoor  zij met  een 
ijslaag bedekt waren. 
 
Uit de vesting verwijderd 
Zevenmaal  verlieten  inwoners  de  ingesloten 
vesting. Zij waren toch maar onnutte ‘opeters’. 
Soms werden zij tot vertrek gedwongen omdat 
hun  levensmiddelenvoorraad  onvoldoende 
was.  Hetzelfde  lot  was  militairen  van  Neder‐
lands bloed beschoren. Op 4 en 5 maart moch‐
ten  de manschappen  van  de  Nationale  Garde 
vertrekken, veertien dagen  later gevolgd door 
hun officieren en onderofficieren. Met de begin 

april  eveneens  door  de  poort  vertrokken  Ne‐
derlandse  kustartilleristen  kwam  het  aantal 
afgedankten op ongeveer vierhonderd man. 

De  ‘vluchtelingen’ werden  als  regel door de 
belegeraars doorgelaten. Dat was opmerkelijk, 
want  het Nederlands  bewind  had,  onder druk 
van  de  Verbondenen,  verordonneerd  dat  het 
doorlaten  van  uit  de  ingesloten  vestingen 
afkomstige burgers  niet was  toegestaan. Men 
dacht door deze weigering de overgave  te be‐
spoedigen  omdat  de  voorraden  dan  eerder 
uitgeput  zouden  worden.  Het  lijkt  er  op  dat 
Kraijenhoff dit bevel aan zijn laars lapte.4 

Eenmaal is de regel echter wel toegepast. Op 
19 april verliet de horlogemaker Hagedoorn de 
stad. Hij sympathiseerde met de Fransen en had 
woekerwinsten  gemaakt met  de  verkoop  van 

Afb. 4: P.G. van Os, kazematten bij de wallen van Naarden in 1814 (coll. Rijksmuseum, Amsterdam). 
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nuchter  kalfsvlees  als  leverworst. Door  de Ne‐
derlandse  voorposten  werd  hij  aangehouden, 
van al zijn geld en goed ontdaan en vervolgens 
onder  een  stortvloed  van  verwijten  terugge‐
jaagd.  De  wacht  aan  de  stadspoort  liet  hem 
evenwel  op  last  van  generaal Quétard  niet  de 
stad binnen omdat hij die vrijwillig had verlaten. 
Met zijn vrouw en zijn hondje vond hij ’s avonds 
onderdak in een half ingestort schuurtje. Bij het 
ochtendgloren  loste  een  Franse  schildwacht 
enkele  schoten  in  hun  richting, waarna  zij  een 
goed heenkomen  langs de Zuiderzeekust  in de 
richting van Oud‐Naarden zochten. 
 
 

Maatregelen en operaties aan Nederland‐
se zijde 
 

Kraijenhoff treedt aan 
Generaal  Kraijenhoff  kondigde  onmiddellijk  na 
zijn benoeming tot gouverneur van Amsterdam 
de  staat  van beleg  af,  liet bij de  stadspoorten 
batterijen opwerpen, bereidde  inundaties voor 
in de omgeving en stuurde spionnen uit naar de 
vijand om achter diens bedoelingen te komen. 

De weerbare Nederlanders waren  na  de  an‐
nexatie van 1806 gedwongen in het Franse leger 
te  dienen.  Daardoor  beschikte  Kraijenhoff  uit‐
sluitend over de Nationale Garde. Hij had drin‐
gend  behoefte  aan  militaire  hulp  van  onze 
bondgenoten. In verband hiermede zond hij zijn 
zwager A. van der Plaat5 naar generaal Bencken‐
dorff,  die  inmiddels  tot  Zwolle  was  opgerukt, 
met  een  verzoek  om met  spoed  troepen  naar 
Amsterdam te zenden. Deze missie had succes: 
op 29 november kwamen per schip vanuit Har‐
derwijk  de  eerste  detachementen  infanterie  in 
de  hoofdstad  aan  (afb.  5),  nadat  eerder  in  de 
vroege ochtend van 24 november reeds een via 
het Gooi opgerukt detachement  van  tweehon‐
derd Kozakken zijn bivak buiten de Muiderpoort 
had opgeslagen (afb. 6). 

Kraijenhoff hield de Nationale Garde – weer 
onder  de  oorspronkelijke  Nederlandse  bena‐
ming ‘schutterij’ – onder de wapenen omdat dit 
de enige militaire eenheid was waarover hij kon 
beschikken.  De  weerbare  mannen  dienden 

immers  in de Napoleontische  legers  in Rusland 
en Spanje of vormden de Franse bezetting van 
Duitse vestingen. Begin december beschikte hij 
echter nog niet over  voldoende manschappen 
om de vesting Naarden  in te sluiten,  laat staan 
om  haar  te  belegeren.6  Niettemin  liet  hij,  in 
overleg met de Russische bevelhebbers, een uit 
Kozakken en Amsterdamse schutters gevormd 
detachement  verkenningen  uitvoeren  in  de 
richting van het door de Fransen bezet gehou‐
den Naarden, dat een bedreiging voor Amster‐
dam vormde. Weesp, dat door de Fransen was 
verlaten,  werd  bezet.  Voor  het  door  zwakke 
Franse  krachten  bezette  Muiden  weken  de 
Kozakken  en  Nederlanders  evenwel  terug  na 
het gerucht, dat er vanuit Naarden Franse troe‐
pen in aantocht zouden zijn. 
 

Observatiekorps gevormd 
Op 10 december vormde Kraijenhoff een Obser‐
vatiekorps.  Zijn  adjudant  kolonel  J.  van  den 
Bosch belastte  hij met het  commando  (afb.  7). 
Het telde enkele zwakke bataljons  infanterie en 
schutterij, een detachement dragonders7 en een 
handjevol  artilleristen met  drie  stukken  veldge‐
schut,  in  totaal ongeveer  1200 man  (afb. 8). Dit 

Afb. 5: Russische soldaten in 1813. Derde van links is een 
Kozak (uit: Geïllustreerde geschiedenis). 
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was  absoluut  onvoldoende  voor  de  belegering 
van de vesting Naarden, met een garnizoen van 
2200 man en omgeven door een circa 15 km lan‐
ge  insluitingslinie.  Het  bleek  zelfs  nauwelijks 
toereikend  voor  de  bewaking  van  het  terrein 
tussen Huizen en Bussum, want de Fransen plun‐
derden Bussum zonder noemenswaard verzet te 
ontmoeten. Bovendien was de gevechtswaarde 
van deze troepen gering. Zij waren weinig of niet 
geoefend,  slecht  bewapend  en  werden  vaak 
aangevoerd  door  bejaarde  bevelhebbers  met 
weinig ervaring. Ook de 55‐jarige Kraijenhoff had 
nauwelijks of geen troepenervaring.8 
 

Het Observatiekorps neemt stelling 
Het  korps  marcheerde  op  11  december  naar 

Weesp en trok de volgende dag verder naar  ’s‐
Graveland, waar Van den Bosch zijn hoofdkwar‐
tier  in  Schaep en Burgh  vestigde.  Een deel  van 
de troepen bezette Muiden en Fort Uitermeer. 
Voorts werden  op  13  december  als  hoofdpos‐
ten  de  dorpen  Bussum  met  de  buitenplaats 
Crailo en Oud‐Naarden,  als  reserveposten  Hui‐
zen en Laren en als tussenposten de Leeuwen‐
berg  en  Oud‐Bussum  bezet.  Op  14  december 
wist  Van  den  Bosch met  180 man  de  door  de 
Fransen  bezette  lunetten  aan  de  Karnemelk‐
sloot zonder weerstand te overmeesteren. 

Eind december verliet het gros van de Russi‐
sche  troepen  het Observatiekorps.  Zij  trokken 
verder  in  de  richting  van  Frankrijk. Kraijenhoff 
was daar allerminst  rouwig om, want hij wilde 

Afb. 6: Kozakkenbivak voor de Muiderpoort te Amster‐
dam (uit: Geïllustreerde geschiedenis). 
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graag baas  in eigen huis zijn,  in plaats van aan 
de  leiband  van  een dominante bondgenoot  te 
moeten  lopen.  De  Russen  werden  vervangen 
door Amsterdamse  schutters.  Tevens  kwamen 
versterkingen beschikbaar, waardoor op 1  janu‐
ari 1814 de sterkte van het korps 1900 man be‐
droeg met  elf  stukken  veldgeschut  en houwit‐
sers.9 Bovendien  kreeg Kraijenhoff de beschik‐
king over  1200 man Landstorm. Deze was kort 
tevoren  opgericht  en  bestond  uit  in  de  omlig‐
gende dorpen woonachtige mannen van zeven‐
tien  tot  vijftig  jaar.  Zij werd  geleid  door  plaat‐ 
selijke  notabelen,  die  meestal  elke  militaire  
scholing of ervaring misten. De Landstorm was 
voor  zover mogelijk  gewapend met  geweren. 
Indien  er  daarvan  niet  voldoende  beschikbaar 
waren, werden  de  landstormers  uitgerust met 
pieken:  1,75 m  lange essenhouten stokken met 
een ijzeren punt. Erg gewild was dit wapen niet; 
men  beschouwde  het  als  vernederend  dit  te 
moeten  dragen.  In  plaats  daarvan  wapenden 
landstormers  zich  soms met  eigen  jachtgewe‐
ren  of  zelfs met  hooivorken  en  bijlen.  Unifor‐
men waren er evenmin. Landstormers droegen 

als onderscheiding een groene tak op hun hoed. 
De  Landstorm  had  nauwelijks militaire waarde 
en  was  eigenlijk  alleen  bruikbaar  als  arbeids‐
kracht. 
 

Gebrekkige uitrusting en bewapening 
Ondanks  de  versterkingen was  het  korps  nog 
steeds niet  voldoende  voor een belegering. Er 
waren  niet  genoeg  geweren  en  er was  onvol‐
doende  munitie.  Een  groot  aantal  geweren 
toonde  gebreken  en  de  patronen waren  vaak 
ondeugdelijk. De kleding van de schutters bood 
allerminst  bescherming  tegen  de  inmiddels 
ingevallen  koude.  Daarom  drong  de  comman‐
dant  van  de  Amsterdamse  schutterij,  kolonel 
Van Brienen,  in een brief van 27 december 1813 
bij Kraijenhoff aan op het doen aanmaken van 
kapotjassen.10  Deze  antwoordde  dat  hij  ‘zich 
bezwaard  zou voelen’  daartoe  opdracht  te  ge‐
ven  voor  een  corps,  dat  toch  binnen  enkele 
dagen zou worden opgeheven.11 

Kraijenhoff  adviseerde  Van  Brienen,  bij  de 
aflossing  de  jassen  te  laten  uitwisselen,  zoals 
ook met de  scherpe geweermunitie gebeurde. 
De afgeloste schutters zouden dan  in hun dun‐
ne uniformrokken naar hun kwartieren moeten 
marcheren,  maar  Kraijenhoff  veronderstelde, 
dat  de  voorgeschreven  verwisselingh  gene  de 
minste zwarigheid zal veroorzaken daar de heen‐
trekkende  of  retournerende manschappen,  eer‐
der  last, dan nut op de marsch van de capotten 
kunnen hebben. Een opmerking die bij de chro‐
niqueur tot de reactie  leidt dat deze maatregel 
bij een temperatuur van 5º tot 8º Celsius onder 
nul  mogelijk  geschikt  was  voor  Laplanders, 
maar  zeker  niet  te  billijken  voor  inwoners  van 
een  grote  stad,  niet  gehard  tegen  weer  en 
wind.  Eind  januari  waren  overigens  alle  man‐
schappen wel van dit kledingstuk voorzien. 
 

Insluitingslinie versterkt 
Dank zij de toegenomen sterkte kon het Obser‐
vatiekorps zijn opstelling verbeteren (afb. 9). De 
bezetting  van de  hoofdpost Bussum werd  ver‐
sterkt en aan de Kerkweg (nu Brinklaan en Lam‐
bertus Hortensiuslaan, ter hoogte van de Come‐
niuslaan)  werden  twee  zesponders  opgesteld. 

Afb. 7: Kolonel Johannes van den Bosch (1780‐1844). Dit 
portret dateert uit de periode, dat hij gouverneur‐
generaal van Indië was (coll. Rijksmuseum Amster‐
dam). 
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Bij Oud‐Naarden en de reserveposten Huizen en 
Laren  kwam  meer  infanterie  te  liggen.  In  
’s‐Graveland bleef de korpsreserve van 650 man 
infanterie,  cavalerie  en  artillerie  gelegerd.  Bus‐
sum werd gedekt door een voorpostenlinie van‐
af  de  Karnemelksloot  tot  aan  de  Zuiderzee  bij 
Oud‐Naarden.  Op  de  Leeuwenberg  was  een 
uitkijkpost met enige boeren te paard  ingericht, 
om de verrichtingen van de vijand te observeren 
en te melden aan de troepencommandant. 

Ook  lag bij het polderhuis van Ankeveen een 
detachement  landstormers om  tijdig een vijan‐
delijke  nadering  langs  de  Karnemelksloot  op 
Ankeveen en ’s‐Graveland te kunnen signaleren. 
De artillerie werd eind december met vier  zes‐
ponders versterkt, waardoor  zij op elf  stukken 
kwam. Maar nog steeds ontbrak zwaar geschut. 
Zonder  dit  kon  de  vesting  niet  worden  be‐
stormd.  Dit  belette  Kraijenhoff  niet  om  op  19 

januari, als ondersteuning van een parlementair, 
alle  beschikbare  troepen  bij wijze  van machts‐
vertoon  te  laten oprukken naar Hakkelaarshek 
ten zuiden van Muiderberg en Bussum. Toen dit 
geen effect had liet hij de bij Muiden en Bussum 
opgestelde artillerie  ’s avonds en  tot  twee uur 
in de nacht vuur uitbrengen op de vesting. En‐
kele  Fransen  werden  gedood  en  een  bakkerij 
vloog in brand. 
 

Bouwen en graven 
De  troepen  konden  onder  de  barre weersom‐
standigheden niet bivakkeren, dat wil zeggen in 
tenten  huizen.  Zij  moesten  dus  worden  inge‐
kwartierd.  Dit  betekende  onder meer  dat  het 
destijds  uit  vijftig  huizen  bestaande  Bussum, 
waarvan  dertig  daglonerswoningen,  aan  onge‐
veer  350 man  onderdak moest  bieden! De  be‐
zettingen van de voorposten bivakkeerden wel. 
Zij  moesten  in  de  onmiddellijke  nabijheid  van 
hun  stelling  verblijven  om  de  permanent  drei‐
gende  vijandelijke  uitvallen  tijdig  te  kunnen 
afslaan.  De  algemene  reserve  in  ’s‐Graveland 
was over het hele dorp gespreid ingekwartierd. 
Dit werd  al  spoedig  zo  bezwaarlijk  gevonden, 
dat er twee barakken van riet, elk voor driehon‐
derd man, werden gebouwd. 

Intussen  werkten  arbeiders  in  ploegen  ge‐
staag aan het maken van coupures in wegen en 
de aanleg van verhakkingen, batterijen en epau‐
lementen.12 Wegens  felle  vorst moest dit werk 
op 10 januari 1814 worden gestaakt. Na de vorst‐
periode,  die met  enkele  korte  onderbrekingen 
tot 20 maart duurde, ging men verder met het 
opwerpen  van  geschutsopstellingen.  Van  de 
lunetten  aan  de  Karnemelksloot,  die  als  
bescherming  van  de  inundatiesluis  met  front 
zuidwaarts gekeerd waren maar nu als tegen de 
vesting  gericht  verdedigingswerk  van  de  bele‐
geraars moesten dienen, werd de borstwering 
versterkt en de naar de  vesting gerichte  keel13 
gesloten  (afb.  10).  In  een  later  stadium  werd 
vóór de  lunetten een batterij opgeworpen. De 
Fransen  probeerden  deze  werkzaamheden 
door artillerievuur en krachtige uitvallen te ver‐
storen.  Ook werden  er  batterijen  bij  Kommer‐
rust en achter Berghuis gebouwd. Op en naast 

Afb. 8: J. Hoynck van Papendrecht, ‘Aflossing van de 
wacht door leden van de Amsterdamse schutterij bij 
het beleg van Naarden’, maart 1814 (coll. Nationaal 
Militair Museum). De schutters dragen nog het uniform 
van de Franse Nationale Garde, echter met oranje ko‐
karde op de sjako. 
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de  zeedijk  van Muiderberg  naar Naarden wer‐
den mortierstellingen aangelegd. 

Gedurende  de  vorstperiode werd  ook  regel‐
matig  gewerkt  aan  het  doorijzen  (het  open 
houden)  van  de  bevroren  Karnemelksloot  en 
andere watertjes. Dit moest voorkomen dat de 
Fransen bij een uitval gemakkelijk over die vaart 
tot  ’s‐Graveland  zouden  doordringen.  Hierbij 
wist de Landstorm zich verdienstelijk te maken. 
 

Lafheid gestraft 
De Nederlandse troepen gedroegen zich weinig 
offensief. Kanonvuur  beperkte  zich  voorname‐
lijk  tot  de  beantwoording  van  beschietingen 
vanuit  de  vesting.14  De  infanterie  kwam  bijna 
uitsluitend  in  actie  tegen  Franse  uitvallen.  De 
infanteristen  toonden  daarbij  staaltjes  van 
moed en volharding. Maar er was ook wel eens 
sprake van lafheid. Zo werd een in Muiden gele‐
gerde  Amsterdamse  schutter  die  zich  hieraan 
schuldig had gemaakt,  tijdens de wachtparade 
voor  het  front  van  zijn  compagnie  onwaardig 
verklaard  om  ooit  nog  als  schutter  te  dienen. 
Nadat  zijn  ‘knevels  waren  weggeschoren’,  en 
een  bord met  het woord  ‘Bloodaard’  om  zijn 
nek was gehangen, werd hij onder tromgeroffel 
de stadspoort uitgejaagd. 
 

De druk wordt opgevoerd 
Verschillende malen zond Kraijenhoff een parle‐
mentair  om  de  vesting  op  te  eisen. Nadat  die 
steeds waren  afgewezen, werd het hem  in  fe‐
bruari duidelijk, dat Naarden zich  tot het uiter‐
ste zou verdedigen. Daarom besloot hij Quétard 
met krachtiger middelen tot overgave te bewe‐
gen. Hij gaf bevel om na een heftig bombarde‐
ment op 14 februari, voortaan tussen tien uur ’s 
avonds  en  vier  uur  ’s  nachts  elk  half  uur  een 
granaat  af  te  schieten.  Deze  beschietingen 
maakten  nauwelijks  slachtoffers,  doch  veroor‐
zaakten wel de  nodige materiële  schade  in de 
vesting.  Op  zijn  verzoek  kreeg  Kraijenhoff  die 
maand de beschikking over zwaar geschut dat 
was vrij gekomen nadat de Fransen de vesting 
Gorinchem  hadden  ontruimd.  Bovendien  ont‐
ving hij scheepsgeschut uit het Marine‐arsenaal. 
Een welkome aanvulling van zijn lichte artillerie‐

bewapening.  Verder  werd  een  bijna  vierhon‐
derd man  sterk marine‐detachement met  enig 
scheepsgeschut aan zijn korps toegevoegd. Het 
kwam  hierdoor  op  een  sterkte  van  ongeveer 
4300  man  en  35  stukken  geschut.  Dit  vond 
Kraijenhoff  voldoende  om  tot  belegering  over 
te gaan. 

Hij wilde daartoe zowel op de linker als rechter 
vleugel  naderingsloopgraven  aanleggen  met 
opstellingen voor het belegeringsgeschut. Op de 
linker  vleugel  bleef  het  bij  die  plannen,  maar 
rechts slaagde hij er wel  in, deze bij Berghuis en 
daarna bij Kommerrust uit te voeren. Zij werden 
prompt het doelwit van krachtige Franse uitval‐
len. 

Op  11  maart  1814  nam  Kraijenhoff  zelf  het 
bevel op zich over het Observatiekorps – vanaf 
toen Belegeringskorps genaamd –  en  vestigde 
hij  zijn  hoofdkwartier  in Weesp.  Hij  verdeelde 
het  terrein vóór Naarden  in drie sectoren  (afb. 
9).  De  rechter  vleugel  strekte  zich  uit  van  de 
Zuiderzee ten oosten van Oud‐Naarden tot aan 
de Karnemelksloot. Hij  concentreerde  hier  het 
gros van zijn troepen (ruim tweeduizend man), 
onder  meer  door  ook  eenheden  uit  Muiden 
naar  Hilversum  en  Huizen  te  verplaatsen.  Het 
centrum  liep  van  de  Karnemelksloot  tot  het 
Muider Zandpad  langs de Muider Trekvaart en 
de  linker  vleugel  vanaf dit pad  tot  aan de  Zui‐
derzee,  ten  oosten  van Muiderberg.  De  troe‐
pensterkte  bedroeg  in  elke  van  deze  sectoren 
ongeveer  850  man.  Kolonel  van  den  Bosch  
belastte hij met het bevel over de  rechtervleu‐
gel,  met  hoofdkwartier  in  ‘s‐Graveland.  Het 
centrum werd gecommandeerd door kolonel A. 
Rittner, met  hoofdkwartier  in Weesp  en  com‐
mandant van de linkervleugel was majoor F.L.H. 
Kamps te Muiden. 

Aanvankelijk  werd  voornamelijk  opgetreden 
tegen de Franse uitvallen, die rekwisities en het 
vrij maken van het voorterrein als doel hadden. 
Maar naar mate de Nederlandse stellingen in het 
kader van een regelrechte belegering de vesting 
naderden, gingen de Fransen over  tot offensie‐
ve  acties.  Bijzonder  heftig waren  op  27 maart 
een  aanval op  een batterij  aan de  zeedijk naar 
Muiderberg, op 28 maart en 3 april de overvallen 
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op de batterij bij Berghuis, op 13 april op Bussum 
en op  17 april op Valkenveen. Hoewel ook deze 
laatste  uiteindelijk  kon worden  afgeslagen,  na‐
men  de  Fransen wel  de  bezetting  daarvan  ge‐
vangen en vernagelden zij het geschut.15 
 

Een battlefield tour 
Speciale  vermelding  verdient  een  treffen  op 
tweede paasdag 11 april, bij Muiderberg. Op die 
dag had Kraijenhoff een gezelschap vrienden en 

dames  uitgenodigd  voor wat men  tegenwoor‐
dig  een  ‘battlefield  tour’  noemt.  Nadat  bij  de 
burgemeester van Muiden was geluncht, begaf 
het  gezelschap  zich  naar de Nederlandse posi‐
ties  voor  Muiderberg.  Deze  waren  nauwelijks 
bezet,  want  de  vestingcommandant  had  het 
hoofdzakelijk  uit  Joodse  Amsterdamse  schut‐
ters bestaande garnizoen met verlof laten gaan. 
Het heet dat vervolgens op verzoek van een van 
de dames een kanonschot werd gelost. 

Afb. 9: Het terrein om Naarden tijdens de insluiting (uit: Historisch gedenkboek 1813, deel 2). De vakgrenzen van de 
sectoren zijn met ·‐·‐·‐·‐· aangegeven. 
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De  Fransen  veronderstelden  daardoor  een 
aanval  en  beantwoordden die met  een  uitval 
door driehonderd man met twee stukken veld‐
geschut. Het gezelschap  verliet daarop  ijlings 
in  zijn  rijtuigen  het  toneel.  Tijdens de daarop 
volgende  schermutselingen drongen de  Fran‐
sen tot  in Muiderberg door en namen zij twee 
Nederlandse  officieren  gevangen,  van wie  er 
één ontzet kon worden. Drie stukken geschut 
en  twee  houwitsers werden  vernageld  en  in 
de sloot gegooid. Het  laatste gevecht was op 
17 april, als afweer van  kolonel  Falba die met 
driehonderd man  over  de Oostdijk  via  Valke‐
veen  tevergeefs  poogde  tot  Huizen  door  te 
dringen. 
 

De laatste bombardementen 
Nadat zijn batterijen gereed waren gaf Kraijen‐
hoff de  sectorcommandanten op  4  april bevel 
om diezelfde avond de vesting te bombarderen 
tot  vijf  uur  ’s‐morgens. Met  twintig  vuurmon‐

den werd  de  stad  beschoten.  De  schade was 
zeer groot. Vrijwel alle huizen werden vernield 
of beschadigd en er werd een bres geschoten 
in de wal  tussen de bastions Promers en Turf‐
poort.  De  volgende  nacht  werd  dit  herhaald, 
maar omdat dit voorzien was, hadden het gar‐
nizoen en de inwoners zich in veiligheid gesteld 
en waren er geen mensenlevens  te betreuren. 
Na deze bombardementen werd de stad – we‐
gens gebrek aan munitie – slechts met  tussen‐
pozen zwak beschoten, meestal ter beantwoor‐
ding van vijandelijk vuur. 

Op 14 april kreeg Kraijenhoff bevel, alle offen‐
sieve  acties  tegen  Naarden  te  staken  en  zich 
uitsluitend  defensief  te  gedragen.  De  ontwik‐ 
kelingen  in Frankrijk, waar Napoleon was afge‐
zet  en  een  Bourbon  de  troon  had  bestegen, 
boden  uitzicht  op  een  spoedig  regeling.  Op  
3 mei  vielen  de  laatste  drie  granaten  en  een  
12‐pondskogel  in  de  vesting.  In  totaal  had  de 
artillerie  van  het  Belegeringskorps  de  vesting 
dertigmaal onder vuur genomen (afb. 11). 
 

 
De capitulatie 
 

Kraijenhoff zond vanaf begin december zeven‐
tien  maal  parlementairs  naar  de  vesting.  Zij 
keerden  steeds  onverrichter  zake  terug. Maar 
op 20 februari stond Quétard de burgemeester 
van Naarden, W. Poele toe hen buiten de poort 
te  ontmoeten.  Hij moest  bij  de  parlementairs 
aandringen  op  het  staken  van  de  bombarde‐
menten.  Maar  de  belegeraars  gaven  geen 
krimp. De  eigenlijke  onderhandelingen  begon‐
nen pas in april, toen de parlementairs door de 
kolonels Daullé (plaatsvervangend vestingcom‐
mandant) en  Falba  te woord werden gestaan. 
Op 9 april verscheen kolonel Verveer, adjudant 
van Kraijenhoff, voor de poort, vergezeld door 
de Franse krijgsgevangen generaal Rostolland. 
Diens  interventie  leidde  evenwel  niet  tot  een 
wijziging van het standpunt van Quétard om de 
vesting te blijven verdedigen. 

Begin mei  kwam  er  beweging  in  de  situatie. 
Op 5 mei vertrok kolonel Falba naar Haarlem  in 
gezelschap  van  een  door  het  nieuwe  Franse 

Afb.10: De (westelijke) lunet aan de Karnemelksloot op 
een kadasterkaart van de gemeente Naarden, 1825 
(coll. Stichting Menno van Coehoorn). Aan de frontzijde 
(rechts) is een doorgang zichtbaar, terwijl links, in de 
keel, gearceerd een borstwering is weergegeven. 
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bewind  gezonden majoor  der  artillerie  Lude  en 
begeleid door de kapitein‐ingenieur Valter van de 
staf van generaal Kraijenhoff. Daar stelde hij vast 
dat de vesting Den Helder had gecapituleerd. Op 
7 mei teruggekeerd in Naarden, wist hij generaal 
Quétard  te overtuigen van de echtheid van een 
uit Parijs ontvangen bevel tot overgave. 

De  volgende  dag  werd  de  tricolore  op  de 
toren  van  de  Grote  Kerk  vervangen  door  een 
witte vlag en capituleerde het Franse garnizoen. 
Dit  verliet,  1000  à  1100 man  sterk  en met  drie 
kanonnen, brandende lont en slaande trom, dus 
met  volle  krijgsmanseer, op  12 mei de  vesting. 
Op  de Bussumse  heide  defileerde  het  voor  de 
daar  opgestelde  troepen  van  het Nederlandse 
Belegeringskorps  en  marcheerde  vervolgens 
naar Rijssel. Dezelfde dag namen de Nederlan‐
ders  bezit  van  de  vesting  en  hield  Kraijenhoff 
een bejubelde intocht. 

Nabeschouwing 
 

Verliezen en schade 
De  juiste  verliezen  die  tijdens  de  insluiting  en 
het beleg werden geleden, kunnen niet worden 
vastgesteld.  Het  aantal  gesneuvelde  Fransen 
wordt geschat op  vijftig  à  zeventig. Er  is geen 
aanleiding  te  veronderstellen,  dat de  verliezen 
van de Nederlandse troepen hiervan sterk afwij‐
ken.  In  en buiten de  vesting  kwam  een  tiental 
burgers  om  het  leven. Door wegzendingen  en 
vrijwillig  vertrek  daalde  het  inwonertal  van 
Naarden  tot zeshonderd à zevenhonderd. Van‐
uit de  vesting en bij uitvallen werden  ruim  elf‐
duizend  projectielen  afgevuurd  en  er  werden 
162.700  geweerpatronen  verbruikt.  De  mate‐ 
riële  schade  bedroeg  bijna  231.000  gulden,  of 
omgerekend  in hedendaagse valuta,  in de orde 
van grootte van een miljoen euro. 

Afb. 11: P.G. van Os, ‘Het beschieten van Naarden, april 1814’ (coll. Rijksmuseum, Amsterdam). Dit stelt de oostelijke 
lunet aan de Karnemelksloot voor. 
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Terugblik 
De vesting Naarden is niet ingenomen of op de 
Fransen  veroverd.  Zij  is door de  politieke  ont‐
wikkelingen in Frankrijk, in Nederlandse handen 
gekomen.  Men  kan  zich  daarom  afvragen  of 
Naarden  en  de  andere  door  achtergebleven 
Franse  troepen  bezet  gehouden  Nederlandse 
vestingen zo nodig met veel geweld tot overga‐
ve moesten worden gebracht. De militairhistori‐
cus Sabron16 noemt het eigenlijk niet te verant‐
woorden  dat  Nederlanders  hun  eigen  steden 
door  bombardementen  gingen  vernielen.  Het 
was echter de wens van onze Verbondenen, de 
vijand  door  bombardement  en  gewelddadige 
aanvallen  tot  overgave  te  brengen.  Bij  Gorin‐
chem,  dat  vooral  door  Pruisische  troepen  is 
belegerd, werden wij door hen hiertoe als het 
ware  gedwongen  –  aldus  Sabron  –,  doch  het 
beschieten  van Naarden  is niet  te  rechtvaardi‐
gen. 

Ook  is  onder  druk  van  de  Verbondenen  de 
Franse weerstand gestimuleerd door de onno‐
dig harde  capitulatievoorwaarden. Het ging er 
om  de  Fransen  er  zo  spoedig mogelijk  toe  te 
brengen,  ons  land  te  verlaten  en  dat met  zo 
gering mogelijke menselijke en materiële offers. 
In plaats  van de  Fransen daarom  een  eervolle 
aftocht,  met  vliegende  vaandels  en  slaande 
trom, naar hun  land toe te staan, werd afmars 
in krijgsgevangenschap geëist. Het Franse gar‐
nizoen van Delfzijl  is zelfs met deportatie naar 
Siberië bedreigd! 

Opmerkelijk  is  dat  burgers  van Naarden  die 
de  vesting,  al  of  niet  gedwongen,  verlieten, 
door  de  belegeraars werden  doorgelaten.  Dit 
ondanks  een  instructie  van  het  Nederlandse 
bewind,  dat  tot den dag der overgave niemand 
uit  de  vesting  (mocht)  worden  doorgelaten. 
Sabron  vond  dat  deze  evenzeer  niet  gerecht‐
vaardigde maatregel bij Naarden terecht niet  is 
toegepast,  want  het ging om  landgenoten, die 
geholpen moesten worden  in plaats van hen op 
te offeren om een tamelijk denkbeeldige verkor‐
ting te verkrijgen van ’s vijands verblijf binnen de 
ruim van levensmiddelen voorziene vesting. 

Het was  een  Nederlands  belang  zo  spoedig 
mogelijk  van  de  Russische  troepen  te worden 

verlost.  Kraijenhoff  heeft  hieraan  zijn  steentje 
bijgedragen  door  graaf  Benckendorff  er  op  te 
wijzen op dat zijn korps zich nuttig kon maken 
bij  het  beleg  van  het  door  de  Fransen  bezet 
gehouden  Breda.  Door  hun  vertrek  kregen  de 
Nederlanders de handen vrij om de inbezitname 
van Naarden naar eigen inzicht te realiseren. 

Opvallend  is dat  in  alle  verhalen over de  in‐
sluiting  van  Naarden  nergens  melding  wordt 
gemaakt  van  desertie  onder  de  Nederlandse 
troepen. Dit was elders wel anders. Bij het be‐
leg  van  Delfzijl  deserteerden  landstormers  in 
groten getale. Een mogelijke verklaring voor dit 
verschil is, dat de voor Naarden gelegerde land‐
stormers betrekkelijk dicht bij hun woonsteden 
bleven.  Daardoor waren  zij  in  de  gelegenheid 
om af en toe iets te doen in hun boeren bedoe‐
ninkje.  In de  veel  dunner  bevolkte  noordelijke 
provincies was  dat moeilijker.  Daar waren  de 
opgeroepen  landstormers  vaak  een  dagmars 
ver van hun haardsteden gelegerd. 

De  strijd  om  Naarden  was  niet  een  groots 
wapenfeit  of  uit  krijgskundig  oogpunt  belang‐
rijk. Maar zij  is wel een  toonbeeld van  immens 
lijden van militairen – aan beide zijden – en bur‐
gers als gevolg van de barre koude en de hevi‐
ge beschietingen. De Nederlandse troepen zijn 
na  het  beleg  zonder  enig  tastbaar  blijk  van 
waardering eenvoudig heen gezonde. De slecht 
bewapende en uitgeruste, ongeoefende schut‐
ters,  landstormers en onervaren miliciens, aan‐
gevoerd door bevelhebbers zonder veel onder‐
vinding,  hebben  het met moed  en  volharding 
opgenomen  tegen misschien  dan wel  niet  de 
crême  de  la  crême  van  de  Franse  Grande  Ar‐
mée, maar deze tegenstanders waren wel erva‐
ren,  in de oorlog geharde, goed geleide en be‐
wapende en uitgeruste soldaten, verschanst  in 
deugdelijke vestingwerken. 

De duizenden gewapende burgers – schutte‐
rij  en  Landstorm  –  werden  na  een  toespraak 
van  de  provinciale  gouverneur  afgedankt.  De 
tot  de  krijgsmacht  behorende  strijders  mar‐
cheerden  zonder  veel  ceremonieel  naar  hun 
vredeskantonnementen. 

Pas  twee  jaar  later  is  op  initiatief  van  de 
‘Hoofdcommissie  ter  aanmoediging  en  onder‐
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steuning van den Gewapenden dienst in Neder‐
land  een  Erepenning’,  de  Naarden‐medaille, 
geslagen  en  aangeboden  aan  de  deelnemers 
aan het beleg van Naarden (afb. 12). Bij Konink‐
lijk Besluit van 6 oktober 1816 werd het de offi‐
cieren en manschappen van de burgerkorpsen 
(schutterij  en  Landstorm)  toegestaan  deze 
medaille  op  het  uniform  te  dragen.  Voor  de 
militairen  gold  dit  niet! De medaille was  geen 
huldeblijk, maar moest het vrijwillig verrichten 
van gewapende diensten aanmoedigen. 
 

Jaap  van  Welsen  publiceert  over  militaire  ge‐
schiedenis en is oud‐secretaris van de Historische 
Kring Bussum. 
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Noten 

 
1.  Burgermilitie voor handhaving van de  inwendige 

orde en veiligheid, onder gezag van de plaatselij‐
ke  overheid.  Ook  gebruikt  als  reservetroepen. 
Ingesteld bij keizerlijk decreet d.d. 14 maart 1812, 
ter handhaving van de  ‘frontieren’ en het  inwen‐
dige. Na  het  herstel  van  onze  onafhankelijkheid 
werd de benaming gewijzigd in schutterij. 

2.  C.R.Th.  Kraijenhoff  maakte  carrière  tijdens  de 
Bataafse  republiek  en  het Koninkrijk Holland  als 
militair  ingenieur en werd zelfs minister van oor‐
log van Napoleons broer koning Lodewijk Napole‐
on. In dit ambt haalde hij zich het misnoegen van 
de keizer op de hals door de koning aan te zetten 
tot verzet  tegen zijn broer en hem daarin  te stij‐
ven.  Na  de  gedwongen  inlijving  in  het  Franse 
keizerrijk vroeg hij enkele malen ontslag, dat hem 
echter  geweigerd  werd.  Wel  slaagde  hij  er  in 
feitelijk  op  non‐actief  gesteld  te  worden.  Een 
keizerlijke  inspectietocht  door  ons  land  in  okto‐
ber 1811 leidde tot verzoening en Kraijenhoff werd 
benoemd  tot  général  de  brigade  (generaal‐
majoor) en  inspecteur du Génie. Hij werd uitgeno‐
digd voor de vergaderingen van het Comité Cen‐
tral  des  Fortifications  te  Parijs.  Nadat  de  Franse 
troepen in november 1813 op enkele vestingen na 
ons land hadden verlaten, schreef Kraijenhoff aan 
Napoleon  dat  hij  zich  niet  langer  aan  zijn  eed 
gebonden achtte en zich als ontslagen beschouw‐
de. 

3.  Bezoldigde wachten,  gelegerd  in Amsterdam  en 
ter beschikking van de burgemeester. Zij hadden 
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met ingang van 1 april 1812 de taakt van de stede‐
lijke nachtwachten overgenomen 

4.  De  Nederlandse  parlementair  kolonel  Verveer 
verklaarde op 5 april jegens de burgemeester van 
Naarden,  dat  er  reeds  lang  een  stellige  order  is, 
niemand meer uit de vesting te laten doorgaan, ja, 
men moet  dezelve met  het  kanon  en  de  bajonet 
weder  onder  de  vesting  jagen.  Hij  doelde  waar‐
schijnlijk op de brief van de erfprins Willem d.d. 11 
februari  1814  aan  Kraijenhoff.  Daarin  stond  dat 
onder  geen  voorwaarden  nog  langer  inwoners 
van  of militairen  uit Naarden,  die  uit  de  vesting 
werden  weggezonden,  door  zijn  voorposten 
mochten worden  doorgelaten.  Desnoods moes‐
ten zij met geweld worden teruggejaagd. 

5.  Andreas van der Plaat had – vermoedelijk na een 
vlucht om politieke  redenen  (patriottisme) – van 
1787  tot  1798  in  het  Russische  leger  gediend, 
laatstelijk  als militair  gouverneur  van  Riga  in  de 
rang van generaal‐majoor. 

6.  Bij een belegering betrekt de aanvaller een onon‐
derbroken stelsel van loopgraven rond en parallel 
aan de wallen  van de belegerde  vesting. Vervol‐
gens werpt hij geschutsbatterijen op om de ves‐
ting  te  beschieten  en  graaft  hij, meestal  zigzag 
verlopende,  loopgraven  in  de  richting  van  de 
vesting, aan het eind waarvan hij een nieuw paral‐
lel loopgravenstelsel laat graven. 

7.  Lichte cavalerie. 
8.  Hij was  tweemaal  commandant van een brigade 

ingenieurs te velde, die evenwel niet operationeel 
zijn geweest bij belegeringen of verdediging van 
vestingen. Wel gaf hij  leiding  aan  de  aanleg  van 
veldversterkingen bij  de  verdediging  van Noord‐
Holland tegen de Engels‐Russische invasie in 1799. 

9.  Een houwitser is krombaangeschut. Hij werpt zijn 
projectielen in een boog op het doel. 

10. Lange soldatenjas. 
11.  De  onder  de  wapenen  zijnde  schutterijkorpsen 

zouden  in  december  1813  worden  gedemobili‐
seerd. Er werd echter een uitzondering gemaakt 
voor de voor Naarden dienende eenheden. Deze 
zijn pas op  20 mei  1814,  na  de  overgave  van  de 
vesting, naar huis gezonden. 

12. Verhakking:  versperring  van  omgehakte  bomen 
e.d., met de kruinen en takpunten naar de vijand 
gekeerd. Coupure: doorgraving van een wal, dijk 
e.d. Batterij: opstelling van geschut. Epaulement: 
terzijde  van  een  infanterie‐ of  artillerieopstelling 
gelegen flankdekking of gevechtsopstelling. 

13. Naar  de  vijand  gekeerde  zijde  van  een  verdedi‐
gingswerk. 

14. In  februari werden enkele  lege granaten, gevuld 
met  dagbladen,  afgeschoten. De  kranten  bevat‐
ten berichten over het voor de Fransen ongunsti‐
ge  krijgsverloop  in  hun  land.  Quétard  gelastte 
deze onverwijld bij hem in te leveren. 

15. Om een vuurmond tijdelijk onbruikbaar te maken, 
werd een van hakkels of tanden voorziene stalen 
pin in het zundgat ( kanaal van geringe middellijn 
in het bodemstuk van een kanonsloop, voor het 
ontsteken van de lading met behulp van een lont) 
gedreven. Hierna werd het bovenste gedeelte er 
afgeslagen om verwijderen te beletten. 

16. F.H.A. Sabron (1849‐1916) heeft o.a. gepubliceerd 
over de Franse  tijd, zoals de Franse  inval  in  1793 
en  1794 en de belegeringen van Delfzijl, Coevor‐
den,  Grave  en  Gorinchem  in  1813‐1814.  Hij  was 
officier  en  is  chef  van  de  Generale  Staf  (1907‐
1908)  en  minister  van  oorlog  (1908‐1909)  ge‐
weest. 
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De belegering 
 

In november  1813 bevonden  zich naast  enkele 
honderden  burgers  ongeveer  1.700 man  gere‐
gelde  troepen  in  de  vesting. Op  16  november 
1813 verklaarde de commandant van de vesting, 
baron Quétard de la Porte, Naarden in staat van 
beleg. Het garnizoen van Naarden beschikte  in 
november  1813  over  een  redelijke  voorraad 
geschut, munitie, brandhout en andere voorra‐
den.4  In  de weken  daarna meldden  zich man‐
schappen  van  verschillende  onderdelen, waar‐
onder  het  detachement étrangers  van  kolonel 
Jean Falba, dat verantwoordelijk was geweest 
voor de  ´ramp van Woerden´waarbij  tussen 24 
en  26  november  1813  enkele  tientallen  doden 
en  gewonden  onder  de  burgerij  vielen.5  De 
beschikbare mondvoorraad moest dus worden 
verdeeld  onder  veel  mannen.  De  vesting  be‐
schikte over een goed uitgerust hospitaal en  in 
de Grote Kerk  lagen hooi,  stro, haver en hout 

opgeslagen.  Het  stadhuis  deed  dienst  als 
hoofdwacht. De  kelder  en de  Franse  kerk wa‐
ren  ingericht als verblijfplaats voor krijgsgevan‐
genen. De stadswaag was ingericht als bakkerij. 
Daar konden de soldaten ook hun wijn en jene‐
ver ophalen. Huizen die door de burgerij waren 
verlaten,  werden  gevorderd  en  ingericht  als 
onderkomen voor de soldaten. 

Nadat  de  Prins  van  Oranje  op  6  december 
1813  had  verklaard  dat  de  Franse  garnizoenen 
zo  snel mogelijk moesten  worden  verdreven, 
boden de schutterijen van verschillende steden 
zich aan.6 Ook de schutterij van Amsterdam. Op 
9 december werden  tijdens een uitval van het 
garnizoen  de  ‘herberg  Zandberg en  enige  hui‐
zen op de kweek’ in de fik gestoken.7  

De winter van  1813‐814 was streng, zoals ge‐
bruikelijk  in  die  tijd.  Het  mistte  vaak  en  het 
vroor  flink.  De  sleur  van  de  wintermaanden 
werd doorbroken door kleine voorvallen waar‐
bij  geregeld  doden  of  gewonden  vielen.  Eind 

Naarden en de ‘Franse achterstand’ 
Schadevergoeding aan stad en burgers na de Franse 
tijd 

Hugo Landheer 

Tot november 1813 verliep de Franse tijd betrekkelijk rustig voor de inwoners van 
de vesting Naarden.1 De problemen begonnen eigenlijk pas toen aan de lange 
periode van armoede en inkwartieringen een eind leek te komen. Terwijl de Franse 
troepen in Nederland zich in november 1813 klaarmaakten voor de terugtocht naar 
het zuiden, kreeg een deel van de troepen opdracht zich nog in verschillende 
vestingen, waaronder Naarden te verschansen.2 Tijdens de belegering van 6 
november 1813 tot 7 mei 1814 verloren enkele tientallen burgers het leven en nogal 
wat panden in de vesting en in de directe omgeving werden beschadigd of vernield 
door beschietingen. Bovendien vorderde het Franse bestuur op grote schaal 
levensmiddelen, kleding en brandstoffen. In en rond de vesting werd dus 
aanzienlijke materiële en immateriële schade aangericht. Kregen de burgers die 
schade vergoed? Tot nu toe is aan dat aspect van het laatste beleg van Naarden 
nauwelijks aandacht besteed.3 In dit artikel wordt bekeken hoe groot de schade 
was en welk beleid er bestond op het gebied van vergoedingen en hoe en wanneer 
die werden uitgekeerd. 
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december  verschenen  enige  Nederlandse  
kanonneerboten op de Zuiderzee. De  invallen‐
de vorst belette dat ze konden worden ingezet. 
In december begon het aantal deserteurs uit de 
vesting  toe  te  nemen.  Veel  soldaten  zochten 
een veilig heenkomen over het  ijs. Wanneer ze 
werden  gepakt,  werden  ze  ‘voor  de  kop  ge‐
schoten’. 

Begin  januari  beval  de  commandant  van  de 
vesting de burgers die niet voldoende proviand 
hadden,  de  vesting  te  verlaten.8  Regelmatig 
probeerden  de  belegeraars  contact  te  leggen 
met het garnizoen, maar keer op keer werden 
ze afgewezen. Soms gebeurde dat door gericht 
te schieten op de onderhandelaars. Het Franse 
garnizoen  bleef  uitvallen  doen. Over  het  alge‐
meen waren dat korte strooptochten die voor‐
namelijk tot doel hadden de hooi‐ en houtvoor‐
raad aan te vullen. Begin februari begonnen de 
belegeraars actiever op te treden. De uitgeruk‐
te  detachementen  keerden  regelmatig  terug 
met gewonden. 

De  vesting  werd  op  19  januari  1814  voor  de  
eerste  keer  gebombardeerd  met  vier  
6‐ponders,  vijf  3‐ponders  en  twee  houwitsers. 
Vanuit de richting Bussum werden 38 granaten 
op de vesting geworpen waarvan er negentien 
binnen de vesting belandden.9 Op 5 maart werd 
de  vesting  een  nacht  lang  gebombardeerd, 
maar de  schade bleef beperkt doordat omdat 
de burgers en militairen hun  toevlucht hadden 
gezocht  in de kazematten.10 Af en toe schoten 
de  belegeraars  kranten  de  vesting  binnen  om 
het garnizoen op de hoogte te brengen van de 
ontwikkelingen  en  de  stemming  te  beïnvloe‐
den.  De  commandant  beval  dat  al  dergelijke 
berichten ongelezen bij hem moesten worden 
gebracht.11 

Half  maart  1814  werden  250  leden  van  de 
nationale  garde  en  de  reserve  ontwapend  en 
de  poort  uitgezet.  Vanwege  een  toenemend 
gebrek aan voedsel moesten steeds meer bur‐
gers  de  vesting  verlaten.  Half  maart  werden 
Hollandse  vlaggen  duidelijk  zichtbaar  gehesen 

Jacob Bolten, 'Logement Zandbergen voor de verwoesting in december 1813' (coll. Gemeente Naarden). Zie voor de 
ruïne  pagina 70.  
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op  de  torens  van  Bussum  en Muiderberg.12  In 
de  loop  van  het  voorjaar  werden  de  belege‐
raars actiever.  In de nacht van 6 op 7 april, ten 
tijde  van  de  abdicatie  van Napoleon, werd  de 
vesting twaalf uur lang vanuit twintig vuurmon‐
den gebombardeerd. Meer dan duizend projec‐
tielen  troffen de vesting.13 De Franse militairen 
weigerden berichten  te geloven dat Napoleon 
was afgetreden en het hoofd van het huis Bour‐
bon  tot  koning  Lodewijk  XVIII was  gekroond. 
Pas  nadat  begin  mei  een  Franse  officier  toe‐
stemming had gekregen naar Haarlem te rijden 
om  bevestiging  te  krijgen  van  het  nieuws  van 
collega’s  die  op  de  terugtocht waren  uit  Den 
Helder, besloot het garnizoen tot overgave. Op 
8 mei 1814 mochten de Franse troepen Naarden 
met militaire eer verlaten. Ze defileerden op de 
Bussumer heide voor de overwinnende troepen 
en vertrokken daarna richting Frankrijk.14 

In de dagen en weken na de bevrijding  trok 
de  gehavende  vesting  veel  bekijks.  Handige 
burgers verdienden  in de mooie meidagen van 

1814 een aardig centje met  rondleidingen voor 
de  vele  ramptoeristen  uit  Amsterdam.  De  
kapotgeschoten  huizen  en  boerderijen  en  de 
andere sporen van de recente belegering trok‐
ken  aardig wat  bekijks.  Een grote toevloed van 
wandelende  mannen  en  vrouwen,  met  pakken 
trommels  beladen,  volgde  elkaar  op.  Bijna  alle 
wagens  die  in  Amsterdam  te  vinden waren,  re‐
den  hier  met  mensen  volgepropt,  terwijl  de 
vaart, opgevuld was met volgepropte  trekschui‐
ten,  waar  schaars  een  plaats  voor  de  schipper 
overbleef,  terwijl  een  niet  geringe  menigte  in 
jachten,  boeiers,  tentschuitjes,  ja  korenlichters 
de weg aflegde. Soms was het zelfs zo druk op 
de wenteltrap in de toren dat de mensenmassa 
vast kwam te zitten.15 

 
 

De schade 
 

De schade die in en om de vesting werd aange‐
richt,  kan  worden  verdeeld  in  twee  soorten: 

P.G. van Os, ‘De Kazematten van Naarden’, aquarel, 1813 (Stads‐ en Streekarchief Naarden). Het begrip ‘kazemat’ 
stamt van ‘casa armata’, ‘bewapend gebouw’, maar staat tegenwoordig voor met aarde overdekte, versterkte 
ruimten. 
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immateriële  en materiële  schade. Over  de  im‐
materiële  schade  kunnen we  kort  zijn. Uit  het 
verslag van een ooggetuige blijkt dat door het 
beleg onder de burgerbevolking enkele tiental‐
len  doden  en  gewonden  te  betreuren  viel,  
ondanks het  feit dat het grootste deel van de 
bevolking de vesting tijdens de belegering ver‐
liet inmiddels had verlaten. Van een vergoeding 
voor  immateriële  verliezen  aan  de  burgerij  is 
niets  bekend.  Dat  was  niet  zo  vreemd.  Ook 
elders ging het zo. Oorlog was een godsgericht. 
In  februari  1814 besloot de  commissie die was 
ingesteld na de  ‘ramp  in Woerden’, waarbij als 
gevolg van een wraakactie van enkele honder‐
den Franse militairen eind november 1813 enige 
tientallen doden en gewonden waren gevallen, 
dat de kosten van medische verzorging voor de 
slachtoffers  niet  zou  worden  vergoed.  Alleen 
materiële  schade  werd  vergoed  en  dan  nog 
maar gedeeltelijk.16 

Over  de  aard  en  omvang  van  de materiële 
schade  in en om Naarden  is meer bekend. Die 

kan worden verdeeld in twee soorten: 
 schade  aan  (on)roerende  goederen  aange‐

richt tussen half november 1813 en begin mei 
1814 

 schade die werd geleden als gevolg van niet 
uitbetaalde  vergoedingen  voor  leveranties 
van  proviand  en  voor  logistieke  diensten 
verleend tussen half november 1813 en begin 
mei 1814. 

Uit een  inventarisatie die werd gemaakt  in  juni 
1814  blijkt  dat  de materiële  schade  die  tijdens 
het  beleg  van  de  vesting  en  omgeving  werd 
aangericht,  werd  geraamd  op  ƒ238.000.  De 
schade was als volgt verdeeld: de vesting Naar‐
den ƒ47.184, Muiderzandpad ƒ38.740, Naarder‐
meer/Karnemelksloot  ƒ35.232,  Amersfoortse‐
weg ƒ74.474 en Bussum ƒ35.405.17 Over de aard 
van de schade werd niets naders vermeld, maar 
het  is aannemelijk dat die vooral opstallen be‐
trof.18 Bij het bombardement van 15 maart had‐
den de ‘kerk en enige huizen veel schade’ gele‐
den.19 

Jacob Bolten, 'Herberg en veerhuis "de Roskam" bij de brug naar de Schapenmeent', in betere tijden (coll. Gemeente 
Naarden). Hier vertrok de trekschuit naar Muiden.  
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Bij de  inventarisatie van de  schade aan onroe‐
rende goederen in de vesting Naarden gebruik‐
te men de nummers (1 tot en met 495) die ten 
behoeve  van  de  verponding  aan  de  panden 
waren toegewezen. In totaal dienden 204 eige‐
naars een aangifte  in. Uit de  lijst blijkt dat 227 
woningen in de vesting schade hadden opgelo‐
pen. De discrepantie  tussen  het  aantal  aangif‐
ten  en  het  aantal  eigenaars  kan  worden  ver‐
klaard  door  het  feit  dat  een  aantal  eigenaars, 
bijvoorbeeld  het  gemeentebestuur, meer  pan‐
den  in  bezit  had.  De  meeste  aangiften  be‐
troffen  schade  aan  onroerende  goederen. 
Slechts  ongeveer  10%  van  de  aangiften  had 
betrekking  op  roerende  goederen.  De  bedra‐
gen werden  bijna  allemaal  afgerond,  hetgeen 
wijst op schattingen. De schade aan onroeren‐
de  goederen  liep  uiteen  van  ƒ20  tot  enkele 
duizenden guldens. Bedragen van  tussen ƒ100 
en  ƒ300  werden  het meest  genoemd.  Vooral 
grotere gebouwen bleken zwaar getroffen. De 
schade  aan  de  Grote  kerk  werd  geschat  op 
ƒ3.000  en  die  aan  het  stadhuis  op  eenzelfde 
bedrag. Verder had de toren schade opgelopen 
van ƒ400. 

De tweede vorm van materiële schade betrof 
niet betaalde leveranties en logistieke diensten. 
Die ging terug tot 1813, toen steden en dorpen 
uit  de wijde omgeving  van Naarden  goederen 
en  proviand  hadden  moeten  leveren  om  het 
garnizoen voor  te bereiden op een  langdurige 
belegering. De dorpen Sloten, Ouder‐ en Nieu‐
wer‐Amstel,  Diemen,  Baambrugge,  Abcoude, 
Vinkeveen,  Waverveen,  Muiden,  Loosdrecht, 
Weesp, Nederhorst den Berg, Aalsmeer en Uit‐
hoorn leverden ‘runderbeesten’.20 

Tijdens het beleg hadden boeren uit de om‐
geving brandhout, proviand  en  runderbeesten 
geleverd aan het garnizoen. Toen de voorraden 
op  begonnen  te  raken, werden  bijna  dagelijks 
strooptochten ondernomen. Daarbij werd hout, 
stro en aardig wat hooi buitgemaakt. Opvallend 
genoeg waren de hooischuren  in de buurt van 
de vesting niet vernietigd.21 Niet precies bekend 
is om welke bedragen het ging. Een overzicht in 
het  archief  van de  schade die door de boeren 
werd  geclaimd  beloopt  een  bedrag  van  Ffr 

51.482,‐ of ƒ29.288,50.22 Hetzelfde archief bevat 
een lijst met dieren die per maand werden gele‐
verd. In maart 1814 werden nog 69 dieren gele‐
verd aan het garnizoen, in april waren dat er 46 
en  tot  en met  5 mei werden  nog  tien  dieren 
geleverd voor de slacht.23 

Enkele  dagen  later  kreeg  de  burgemeester 
van  Naarden  een  brief  uit  Amsterdam waarin 
werd gereageerd op de prijzen die waren bere‐
kend; men  vond  ze wel erg hoog.24 Ook werd 
een  lijst opgesteld door verschillende handela‐
ren voor goederen die waren geleverd aan het 
garnizoen.  Daarbij  ging  het  om  spiritualiën 
(esprit  de  vin)  en  zakken  haver.25  Terwijl  de 
vorderingen  uit  Naarden  werden  ingeleverd, 
weigerde  de  burgemeester  kennelijk  mee  te 
werken aan de invulling van soortgelijke formu‐
lieren van inwoners uit Bussum.26  

Een derde vorm van  schade betrof de  logis‐
tieke  diensten.  Het  stadsarchief  bevat  een 
boekje met enkele bladzijden getiteld: aanteke‐
ning  van  de  rijtuigen  ‘in  requisitie  gesteld  van 
de generaal’.27 Ook de stad Utrecht had kenne‐
lijk  ‘kasernementsgoederen’  geleverd.  In  1826 
kreeg de  stad een vergoeding voor de  schade 
die  tijdens  het  beleg  was  aangericht  aan  die 
goederen.28 
 
 

De aangiften van materiële schade 
 

Het  archief  van Naarden bevat  tientallen dos‐
siers van  inwoners die na de bevrijding aangif‐
te deden van schade. Dat gebeurde soms al op 
de dag dat het garnizoen wegtrok. Geen won‐
der,  het  ging  om  schrijnende  gevallen.  Coen‐
raad  van  Schalkwijk,  de  eigenaar  van  de  her‐
berg Zandbergen, die  in december  1813  tijdens 
een  uitval  van  het  Franse  garnizoen  in  brand 
was  gestoken, was  als  gevolg  van  die  brand 
zijn  levensonderhoud  kwijtgeraakt  en  moest 
met  zijn gezin  van de bedeling  leven.  (Zie  La‐
mers hierna; red.) Op 8 mei 1814 stuurde hij de 
koning een verzoek  tot schadevergoeding. De 
koning mocht hem ook een andere betrekking 
geven, mits hij zijn gezin maar kon onderhou‐
den. Van de schade die in december 1813 werd 
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aangericht  is een bijzonder gedetailleerd over‐
zicht beschikbaar. Een groot deel van de inven‐
taris werd  vernield.  De  eigenaar  taxeerde  de 
schade op ƒ4.195.29 

Toen hij na een paar maanden nog niets had 
gehoord,  herhaalde  de  logementhouder  van 
het vanouds vermaarde Jan Tabak, c.q. Zandber‐
gen, zijn verzoek.30 Ook de kastelein Jan Knuij‐
vers uit Bussum had tijdens het beleg veel scha‐
de geleden. De omvang was minder groot dan 
die  van  Van  Schalkwijk, maar  ook  hij  had  zijn 
bron  van  inkomsten  verloren  moest  van  de 
bedeling leven.31 

Boer  Jan Steur  schreef de  koning  in decem‐
ber  1814. Hij was  voor  het  beleg  een  ‘tamelijk 
gegoed man’ geweest die een talrijk gezin kon 
onderhouden. Tijdens het beleg waren troepen 
en  voorraden  in  zijn  boerderij  ondergebracht. 
In de nacht van 21 op 22 januari 1814 had 15.000 
pond hooi en  10.000 pond  stro vlam gevat en 

was zijn hoeve tot de grond toe afgebrand. Met 
de winter  voor  de  deur wist  Steur  niet meer 
wat hij moest doen.32 De burgemeester ad inte‐
rim van Bussum liet zijn collega van Naarden op 
30 mei  weten  dat  zeven  gezinnen  in  zijn  ge‐
meente sinds april hulp kregen.33 

De  gouverneur  van  de  provincie  Noord‐
Holland wilde weten welke kosten de plaatsen 
die bezet waren geweest, hadden moeten ma‐
ken  voor  het  onderhoud  van  de  Franse 
troupes.34  De  eigenaar  van  de  hofstede  Oud‐
Bussem  in  de  gemeente  Huizen  had  veel  last 
gehad van de belegering. Hij had ‘al hetgeen op 
de voornoemde hofstede voorhanden was  tot 
voeding,  verwarming  en  dekking  van  de  troe‐
pen’ moeten leveren. Hij had daarvan de nodige 
bewijzen  geleverd  en  een deel was  uitbetaald 
op  een  bedrag  van  ƒ842  na.  Dat wilde  hij  nu 
ook.35  De  burgemeester  van  Huizen,  de  heer 
Rebel, liet weten dat hij de aangiften van enke‐

P.G. van Os, ‘Het “Roodpanhuis” tussen de Muidertrekvaart en het Naardermeer’ (coll. Museum Hilversum). Deze 
boerderij werd  verbrand door de Hollanders nadat de Fransen er hooi hadden gehaald . 
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le  personen  kon  bevestigen.  De  genoemde 
bedragen waren niet overdreven.36 

Het  provisionele  bestuur  van  Naarden  en 
Bussum  verpakte  een  verzoek  tot  vergoeding 
als  huldeblijk  aan  de  koning.  Op  20 mei  1814 
vetrok  een  delegatie  naar  Den  Haag.  Bij  aan‐
komst  bleek  de  koning  in  Parijs.  Een  maand 
later  stuurde  het  voorlopige bestuur,  na over‐
leg met de gouverneur, de koning een schrifte‐
lijk huldeblijk. Daarin werd een beeld geschetst 
van  de  overlast  die  de  stad  had  ondervonden 
als gevolg van het  feit dat Naarden  sinds  1795 
garnizoensplaats  was  geweest.  De  inwoners 
hadden veel zaken moeten  leveren aan de ach‐
tereenvolgende  garnizoenen  en  kazernes  en 
hospitalen moeten onderhouden. Men  schatte 
het  bedrag  aan  onkosten  op  ƒ100.000. Opge‐
merkt werd dat vooral ambachtslieden door al 
de onbetaalde rekeningen ‘in de grootste onge‐
legenheid waren  gebracht’.  Het  voorlopig  be‐
stuur  drong  aan  op  erkenning  van  die  schuld 
omdat  anders  nogal  wat  inwoners  ‘ten 
diepsten ongelukkig en hun ruïne zeker zouden 
zijn’. De brief bevatte ook een overzicht van de 
schade die was aangericht tijdens het beleg van 
zesentwintig weken. 

Het gemeentebestuur achtte het onnodig de 
gemeente aan te bevelen in de aandacht van de 
koning en hoopte op ‘vaderlijke ondersteuning’ 
bij  de  leniging  van  de  geleden  rampen  om  de 
door  het  bombardement  vernielde  huizen  en 
meubelen, geruïneerde  landgoederen, verbran‐
de  huismanswoningen,  en  verwoeste  bossen 
en  plantsoenen  zo  snel mogelijk  te  herstellen 
en de gemeente uit de ellendige toestand waar‐
in  zij  zich  bevond  op  te  beuren  en  weer  tot 
welvaart terug te brengen.37 

Het archief bevat een ‘lijst van personen wel‐
ke reclamaties ten laste van het Franse gouver‐
nement hebben ingediend wegens de door hen 
geleverde paarden ten dienste der genie gedu‐
rende het beleg van Naarden’. Daaruit blijkt dat 
per  dag  drie  of  vier  boeren werden  ingescha‐
keld om transporten te verzorgen. Vanaf begin 
januari werd  de  activiteit  duidelijk  opgevoerd. 
Van 6  januari  tot en met 2  februari werden 46 
ritten per dag uitgevoerd. Daarna verminderde 

de activiteit geleidelijk. Tot 7 mei, de dag van de 
capitulatie, werden gemiddeld 28 ritten per dag 
uitgevoerd. 
 
 

Schade door leveranties en diensten 
 

Behalve  de  gemeente  deden  tientallen  inwo‐
ners  aangifte  van materiële  schade  als  gevolg 
van gedwongen dienstverlening aan het Franse 
garnizoen. Sommige aangiften werden onderte‐
kend enkele dagen nadat het beleg was opge‐
heven. Andere aangiften dateren van de herfst 
van 1814. Op verzoek van de burgemeester van 
Naarden werd de voormalige Franse commissa‐
ris  van  oorlog  in  het  arrondissement  Utrecht, 
Antoine Louis LeVasseur, tijdelijk tewerkgesteld 
bij  het  invullen  van  de  vereiste  processen  ver‐
baal  en  formulieren.  De  boeren  uit  de  streek 
deden  aangifte  van  de  levering  van  levende 
have  en  verschillende  goederen  en  logistieke 
diensten. De waarde van een koe werd op onge‐
veer Ffr 250 berekend.38 De vorderingen werden 
ondertekend door LeVasseur, de burgemeester 
van Naarden en de belanghebbende. Geen won‐
der dat men  zoveel haast maakte. De  verschil‐
lende ministeries hadden houders van vorderin‐
gen  op  hun  departement  opgeroepen  uiterlijk  
1 maart  1814  hun  vorderingen met  de  bijbeho‐
rende bewijsstukken in te sturen. 

De claims van Naarden maakten deel uit van 
gestaag  wassende  stroom  claims  die  al  op 
gang  was  gekomen  toen  de  Franse  troepen 
Nederland  in november  1813 verlieten. De ver‐
zoeken  werden  gericht  aan  de  Nederlandse 
overheid die net bezig was zich te organiseren. 
Om  de  schadeclaims  te  inventariseren,  be‐
noemde  prins  Willem  I  in  januari  1814  de 
‘Commissie tot verevening der openbare schul‐
den  hier  te  lande  gecontracteerd  en  aange‐
gaan  voor  onze  komst  tot  de  regering  der 
Verenigde Nederlanden’.39 Eind april 1814 werd 
Elias  Canneman  benoemd  tot  voorzitter  van 
deze  commissie  en  tot  lid  van  de  Raad  van 
State.40 Een maand later, op 30 mei 1814, werd 
het Verdrag van Parijs ondertekend. De koning 
vroeg de leden van de commissie van liquidatie 
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de  tekst  van  het  verdrag  te  bestuderen,  een 
inventarisatie te maken van de ‘objecten’ die in 
aanmerking  kwamen  voor  verevening  en  van 
de maatregelen die in verband daarmee moes‐
ten worden genomen. Hij wilde  vooral weten 
welke bedragen ten laste van Frankrijk konden 
worden gebracht.41 

Begin  juni 1814 gaven de  leden van de com‐
missie de koning hun eerste analyse.42 Ook al 
was  men  het  nog  niet  geheel  eens  over  de 
materie, duidelijk was dat het verdrag genoeg 
aanknopingspunten bood  voor  de  aanstelling 
van  een  aparte  functionaris.  Besloten  werd 
een  commissaris  te  benoemen  om  de  belan‐
gen  van  Nederlandse  particulieren,  corpora‐
ties en lagere overheden te behartigen.43 Op 2 
augustus 1814 liet de Raad van State de koning 
weten dat  zij van mening was dat bij  schade‐
vergoeding het principe moest worden toege‐
past  dat  wie  de  inkomsten  trekt,  de  lasten 
betaalt. Het  is goed mogelijk dat Elias Canne‐
man  als  lid  van de Raad  van  State betrokken 
was bij de redactie van dat stuk. In zijn periode 
in  Parijs  zou  hij  die  zienswijze  telkens  herha‐
len.44 

Op 20  juli  1814 werd Elias Canneman benoemd 
tot  ‘buitengewoon  staatsraad  en  commissaris‐
generaal belast met de  liquidatie die ten gevol‐
ge van het vredestraktaat tussen deze staat en 
Zijne  Allerchristelijkste  Majesteit’.45  Hij  was 
gemachtigd  claims  van  Nederlandse  burgers 
tegen  de  Franse  regering  in  behandeling  te 
nemen.  Elias  Canneman  (1777‐1861)  was  geen 
onlogische  keuze  voor  die  functie.  In  januari 
1814 was hij benoemd tot commissaris‐generaal 
voor  de  Financiën  en  enkele maanden  daarna 
tot president  van de  commissie  van  liquidatie, 
de  nieuwe  naam  van  de  commissie  die  op  20 
januari  was  ingesteld  om  informatie  over  de 
claimes te verzamelen. Hij was zijn  loopbaan  in 
1795  begonnen  als  adjunct‐secretaris  van  de 
Generale  Beleenbank  voor  de  provincie  Hol‐
land, van 1798 tot 1802 naaste medewerker en 
chef  de  Bureau  geweest  van  de  Agent  van  
Financiën  I.J.A. Gogel en  in  1806 benoemd  tot 
secretaris‐generaal  van  het  ministerie  van  
Financiën.  In die capaciteit had hij de opzet en 
werkzaamheden van de  commissie  tot  liquida‐
tie  en  betaling  van  de  ‘achterstand’  van  nabij 
meegemaakt.46 

In  november  1814  stelde  Canneman  voor‐
schriften  op  voor  de  manier  waarop  schade‐
claims moesten  worden  ingediend.  De  claims 
die tot dan waren  ingestuurd, bleken onbegrij‐
pelijk voor de Franse ambtenaren die ze  in be‐
handeling moesten  nemen. Canneman bepaal‐
de dat voortaan: 
 een claim moest worden gesteld in het Frans, 
 het departement of de administratie waaron‐

der de claim hoorde bij het woord ministère 
moest worden ingevuld, 

 het  dienstjaar  waarop  de  claim  betrekking 
had, moest worden  ingevuld  bij  het woord 
exercice, 

 de  aard  van de  schuldvordering moest wor‐
den vermeld bij nature de reclamation. 

Omdat  Canneman  met  ‘spoed  en  regelmatig‐
heid´ wilde werken, was de  indeling gebaseerd 
op  de  formulering  van  de  voorwaarden  voor 
schadevergoeding die waren vastgelegd  in het 
Verdrag  van  Parijs  van  30  mei  1814.  Uit  de 
claims  in  verschillende  archieven  kan  worden 

C.H. Hodges, Elias Canneman (1777‐1861), 1815 
(particuliere collectie). 
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opgemaakt dat de modellen die in de herfst van 
1814  werden  ontworpen  inderdaad  werden 
gebruikt. 47 
 
 

Het onderzoek van de claims 
 

De  ‘commissie  tot  verevening  der  openbare 
schulden hier  te  lande gecontracteerd en  aan‐
gegaan  voor Onze  komst  tot  de  regering  der 
Verenigde  Nederlanden’  was  half  januari  be‐
gonnen met het onderzoek van de  ingediende 
claims.48  De  leden  van  de  commissie  konden 
voortbouwen  op  het  werk  van  soortgelijke 
commissies  die  tussen  1808  en  1813  hadden 
bestaan en wier werk nog niet was afgerond.49 
Tussen de duizenden claims was er ook een van 
de  pachters  van  de  landbouwgronden  en  de 
visrechten  in  de  vestinggrachten  van  Gorin‐
chem  en  Naarden.  De  mannen  dienden  een 
verzoek in tot restitutie van de pachtpenningen 
die  zij  hadden  betaald.  De  militaire  operaties 
van  de  winter  van  1813/1814  hadden  het  hun 
onmogelijk gemaakt gebruik te maken van hun 
rechten. Ook de eigenaar van het buiten Valke‐
veen, de heer F. Hugues, vroeg vergoeding van 
schade  die  tijdens  het  beleg  was  aangericht 
door de Nederlandse troepen.50 

Hun  verzoeken  kwamen  via  het  ministerie 
van Binnenlandse Zaken terecht bij de Raad van 
State. Die werd  in oktober  1814 om advies ge‐
vraagd. In januari 1815 werd het beleid ten aan‐
zien van de vergoeding van oorlogsschade door 
het rijk geformuleerd.51 Als grondbeginsel werd 
aangenomen  dat  schade  die  door  rampen  en 
‘de  onafscheidbare  gevolgen  van  oorlog’ was 
aangebracht, niet door de regering zou worden 
vergoed.  Dit  beginsel werd  toegepast  op  alle 
verzoeken  tot  schadevergoeding  die  al waren 
ingediend.  Het  verzoek  van  de  heer  Hugues 
werd dus afgewezen omdat de Raad van State 
het  ondoenlijk  oordeelde  alle  gevallen  uit  te 
zoeken en te vergoeden. De Raad maakte ove‐
rigens  wel  een  onderscheid  tussen  soorten 
oorlogsschade: 
 Rampen door de vijand toegebracht; 
 Schaden die in tijd van oorlog worden toege‐

bracht  door  de  aangewende  middelen  van 
verdediging; 

 Schaden  door  geweldige  en  ongeoorloofde 
daden van nationale militairen aan hun mede‐
burgers veroorzaakt 

 Schade  waarvan  de  vergoeding  bij  een  ex‐
pres contract was gestipuleerd.52 

Alleen voor de  laatste  soort kon naar het oor‐
deel  van  de  Raad  van  State  door  de  regering 
een vergoeding worden gegeven. 

Het beginsel was echter niet van  toepassing 
op  verzoeken  tot  restitutie  van  pachtpennin‐
gen, grond‐ of andere  lasten die al waren  inge‐
diend of op  soortgelijke verzoeken  tot  restitu‐
tie  van  belastingen.  De  commissaris‐generaal 
van Oorlog zou de verzoeken die bij hem waren 
ingediend  in dat verband nogmaals  laten bekij‐
ken. Ook  een  verzoek  ingediend  door  de  pol‐
dermeesters van de Binnendijkse en Bergerpol‐
ders  onder Naarden  en Muiden  tot  vrijstelling 
van  grondbelasting  op  gebouwde  en  onge‐
bouwde  eigendommen  over  het  jaar  1814  en 
schadevergoeding  of  bijstand  bij  de  herbouw 
van een watermolen die was afgebrand, werd 
door  de  minister  van  Financiën  nader  beoor‐
deeld.  De  hoofdadministrateur  van  de  Domei‐
nen zou een voordracht doen in zake het beleid 
tot restitutie van pachtpenningen. 

Het  beleid  dat  in  1815  werd  geformuleerd, 
was niet nieuw. Het dateerde van  1799. Zodra 
de Republiek  in 1793 betrokken was geraakt bij 
de oorlog in Europa en burgers daarvan schade 
ondervonden, kwamen er verzoeken binnen tot 
vergoeding. Het begon met verzoeken tot ver‐
goeding  van de  schade die was  aangericht  als 
gevolg van de inundatie waartoe de staten van 
Holland  en Westfriesland  in  februari  1793  het 
bevel hadden gegeven. De Staten verzekerden 
de  inwoners  dat  niet meer  land  onder water 
zou  worden  gezet  dan  strikt  noodzakelijk  en 
beloofden  dat  alle  boeren  en  andere  ingeze‐
tenen uit  ’s  lands kas  ‘in alle redelijkheid’ scha‐
deloos  zouden worden  gesteld.  Sabotage  van 
de  aangekondigde  maatregelen  zou  streng 
worden bestraft. Op basis van die belofte zet‐
ten  de  besturen  van  de  betrokken  polders  de 
molens  stil.53 Ook was  er  sprake  van  gedwon‐
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gen  leveranties van graan, hooi, vee, haver en 
stro en rekwisities van vaar‐ en voertuigen door 
het Franse leger vanaf februari 1793.54 

Verschillende commissies bogen zich na 1795 
over  de  verzoeken  tot  schadevergoeding.  Op 
26  juli  1799 bracht een  commissie onder  voor‐
zitterschap van Pieter Leonard van de Kasteele 
(1748‐1810) rapport uit naar aanleiding van ver‐
schillende  verzoeken  om  schadevergoeding  in 
verband  met  de  periode  1793‐1795.  Over  het 
algemeen werd negatief beschikt op verzoeken 
van  een  aantal  burgers  tot  vergoeding  van 
schade aangericht tijdens de intocht van Franse 
troepen  in  de  herfst  en  winter  van  1794  en 
1795.55 De commissie stelde dat het onmogelijk 
was de schade door de oorlog toegebracht, aan 
allen  te  vergoeden. Men  vond  het  onbillijk  de 
schade  van  enkelen  te  vergoeden  en  die  van 
anderen  niet.  Elke  uitzondering was  een daad 
van willekeur en de weldadigheid bewezen aan 
de een betekende de ongelijke behandeling van 
de  ander. De  essentie  van  het  ‘onderzoek  no‐
pens diverse  verzoeken om  schadevergoeding 
ter zake van den oorlog’ was dat ‘schaden door 
de algemene rampen en onafscheidbare gevol‐
gen  van  de  oorlog  aan  bijzondere  personen 
toegebracht,  niet  vanwege  het  gehele  volk 
behoren  vergoed  te worden,  behalve  schade‐
vergoedingen die het gevolg waren van provin‐
ciale  bepalingen  die  het  Wetgevend  Lichaam 
niet bevoegd of  verplicht was na  te  volgen’.56 
Op  15  augustus  1799  besloot  het  Uitvoerend 
Bewind naar aanleiding van het rapport van de 
commissie  Van  de  Kasteele  de  aangerichte 
schade niet te vergoeden.57 

De  inkt van dat besluit was nauwelijks droog 
toen  in  september  1799  Engelse  en  Russische 
troepen op de kust van Noord‐Holland landden. 
Als  gevolg  van  de  voorbereidingen,  leveran‐ 
ties,  rekwisities  en  oorlogshandelingen  over‐
spoelde een nieuwe stroom verzoeken om scha‐
devergoeding  de  overheid.58  Een  deel  van  de 
verzoeken  die  in  de  herfst  van  1799  werden 
ingediend,  was  afkomstig  van  personen  die 
logistieke  diensten  hadden  verleend  aan  de 
Bataafse en Franse  legers. Op 8 augustus 1799, 
enkele weken voor het begin van de  inval, was 

een  publicatie  uitgevaardigd  die  bepaalde  dat 
ieder  lid van de maatschappij verplicht was, de 
maatschappij – tegen behoorlijke schadeloosstel‐
ling –  ten dienste  te  staan. Daarbij werd  terug‐
gegrepen op de publicatie van 4 juli 1798 waarin 
straffen werden vastgesteld wanneer schippers, 
vissers,  loodslieden  en  hun  knechts weigerden 
op  rekwisitie  van  gemeentebesturen  het  land 
ten dienste te staan. De publicatie van 4 juli 1798 
werd ook  van  toepassing  verklaard op  voerlie‐
den, wagenaars en hun knechts.59 

Dat leek ondubbelzinnige taal. Maar wat was 
een  behoorlijke  schadeloosstelling?  De  onkos‐
ten  van  schuit‐  en  wagenvrachten  werden  in 
tijden  van  oorlog  altijd  betaald,  omdat  men 
meende  dat  schuit‐  en  wagenvrachten  even 
onontbeerlijk  waren  voor  de  goede  werking 
van  het  leger  als  de  voorziening met  spijs  en 
drank.  De  rekwisitie  van  schuiten  en  wagens 
was  bovendien  niet  een  vorm  van  schade  die 
het hele volk werd toegebracht maar een scha‐
de die aan een bepaald deel van het volk werd 
toegebracht ongeacht in welk deel van het land 
zij woonde. Op 10 april 1801 kwam de commis‐
sie  De  Leeuw  tot  een  soortgelijke  conclusie. 
Vergoeding  voor  rekwisities  van  schuiten  en 
wagen  in  tijd van oorlog was  ten onrechte be‐
schouwd  als  vergoeding  voor  oorlogsrampen. 
In dergelijke gevallen was sprake van een beta‐
ling  voor  inspanningen  zonder welke  het  land 
zich niet had kunnen verdedigen. 

Op 22 april 1801 besloot de Eerste Kamer van 
het Vertegenwoordigend  Lichaam  zich  te  con‐
formeren  aan  het  besluit  van  het  Uitvoerend 
Bewind en de regeling vast te stellen met enke‐
le wijzigingen. Op 5 mei 1801 stelde het Uitvoe‐
rend Bewind de vergoedingsregeling vast.60 Op 
grond van die regeling ontvingen schippers die 
tussen 1793 en 1795  logistieke diensten hadden 
verleend  aan  Bataafse  en  Franse  troepen  een 
schadevergoeding.61 
 
 

De vredesverdragen van 1814 en 1815 
 

Nadat  Napoleon  op  6  april  1814  afstand  had 
gedaan van de troon, kwamen op 9 mei verte‐
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genwoordigers van de coalitie die Frankrijk had 
verslagen, in Parijs bijeen om te onderhandelen 
over de vredesvoorwaarden. Daarbij kwam het 
onderwerp schadevergoeding ook aan de orde. 
Op  11 mei werden  twee  commissies  gevormd; 
een  voor  de  grenzen  en  een  voor  de  finan‐ 
ciën.62 De commissie van Financiën bestond uit 
vertegenwoordigers  van  Engeland, Oostenrijk, 
Rusland, Spanje en Portugal, Frankrijk en Prui‐
sen. In de weken daarna trachtte men het eens 
te worden over de gespreksonderwerpen.63 De 
Geallieerden  wilden  dat  Frankrijk  leveranties 
aan het Franse  leger  in buitenlandse gebieden 
of gebieden die waren afgestaan (les pays cédés 
ou étrangers) zou vergoeden. Dat voorstel was 
vooral ingegeven door de wens van Pruisen tot 
vergoeding  voor  de  enorme  leveranties  die 
Napoleon dat  land had opgelegd na de neder‐
laag van 1806.64 

Op  30 mei  1814 werd  het  vredesverdrag  van 
Parijs  gesloten.  Daarin  verplichtte  de  Franse 
overheid  zich de sommen welke bevonden zullen 
worden,  in  landen, buiten het eigen grondgebied 
gelegen, op grond  van  contracten of  andere  for‐
mele  afspraken  tussen  individuen  of  particuliere 
ondernemingen en Franse autoriteiten hetzij voor 
leveringen of op grond van wettelijke afspraken te 
liquideren  en  betalen.65  Die  tekst  bood  Neder‐
landse  particulieren,  instellingen  en  overheden 
die geld, goederen of diensten hadden geleverd 
aan het Franse leger, contracten hadden afgeslo‐
ten met de overheid in de periode tussen 1810 en 
1814 of op de een of andere manier schade had‐
den geleden als gevolg van de Franse oorlogsin‐
spanningen, de kans op een  (gedeeltelijke) ver‐
goeding van de geleden schade. 

In  de  zomer  van  1814  waren  zoveel  claims 
ingediend  dat  koning  Willem  I  besloot  de 
staatsraad  Elias  Canneman  te  benoemen  tot 
commissaris‐generaal voor de Liquidatie met de 
Franse  Kroon. Naar  analogie  van  de  verdrags‐
tekst  werd  een  indeling  gemaakt  van  posten 
die in aanmerking kwamen voor vergoeding: 
 Traktementen, 
 Pensioenen, 
 Leverantiën, 
 Publieke werken en arbeidslonen, 

 Depositiën en consignatiën, 
 Borgtochten, 
 Gelden door gemeenten, gestichten of corpora‐

tiën in de dienstkas te Parijs of in de amortisatie‐
kas gestort, 

 Reclamatiën  die  tot  geen  de  vorenstaande 
klassen gebracht kunnen worden.66 

Begin  december  1814  vertrok  Elias  Canneman 
naar Parijs. Het zou echter nog lang duren voor‐
dat  de  onderhandelingen  over  de  ingediende 
claims  konden  beginnen.  Napoleon  ontsnapte 
van Elba en landde op 1 maart 1815 op de Franse 
kust. Nadat zijn  terugkeer bekend was gewor‐
den, slaagde hij er  in korte tijd  in zoveel solda‐
ten  aan  zijn  zijde  te  krijgen  dat  hij weer  een 
leger kon formeren. Na de befaamde  ‘honderd 
dagen’ werd hij  in  juni 1815 bij Waterloo defini‐
tief verslagen.67 

In verband met de kosten van de campagne 
om  de  Franse  keizer  op  de  knieën  te  krijgen, 
werden de voorwaarden van het verdrag dat in 
mei  1814  in Parijs was gesloten herzien. Op 20 
november  1815  werd  het  tweede  Vredesver‐
drag  van Parijs ondertekend. De  voorwaarden 
van dat verdrag waren beduidend minder gene‐
reus dan die van het eerste. Om te garanderen 
dat  Frankrijk  het  verdrag  zou  nakomen, werd 
een  bezettingsleger  van  150.000  man  onder 
bevel van de hertog van Wellington in Frankrijk 
gestationeerd. De kosten van het bezettingsle‐
ger  bedroegen  enkele  honderden  miljoenen 
francs per  jaar.68 Daarbij  kwamen  andere pos‐
ten.  Frankrijk  moest  de  geallieerden  Ffr  700 
miljoen  betalen  ter  bestrijding  van  de  kosten 
van  de  campagne  van  1815  en  schadevergoe‐
ding  betalen  aan  particulieren.  Alles  bij  elkaar 
een bedrag van naar schatting Ffr 2 miljard.69 

De  ratificatie  van  het  tweede  verdrag  van 
Parijs op 20 november  1815 betekende dat het 
bestaande  systeem  van  schadevergoedingen 
moest worden omgewerkt. De oorspronkelijke 
indeling  in acht hoofdsoorten werd uitgebreid 
tot  zeventien. Omdat  de  koning  bij KB  van  12 
november  1815  zijn onderdanen had  laten we‐
ten  dat  het  zijn  uitdrukkelijke  wens  was  dat 
‘eventuele  pretensiën  ten  laste  van  de  Franse 
Achterstand’  voor  15  januari  1816  zouden wor‐
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den  ingediend bij het Commissariaat Generaal, 
plaatste Canneman op 11 januari 1816 een adver‐
tentie in de Staatscourant en andere dagbladen 
waarin  belanghebbenden werden  opgeroepen 
hun claims zo spoedig mogelijk op te sturen.70 

Er  volgden meer  advertenties  en  circulaires. 
In  januari  en  februari  1816  liet  de  gouverneur 
van  Noord‐Holland  de  burgemeesters  in  zijn 
ambtsgebied weten dat er formulieren beston‐
den  waarmee  voormalig  dienstplichtigen  bij 
landmacht of marine aanvragen wegens achter‐
stallig  soldij,  reiskosten of  andere  vormen  van 
schadeloosstelling  bij  de  Franse  regering  kon‐
den  indienen.71  In de  loop van het  jaar werden 
de bepalingen met betrekking tot de  indiening 
van aanvragen voor schadevergoeding verschil‐
lende malen  gewijzigd.72 Wat  betreft  de  beta‐

ling had de koning op  13  juni  1815 bepaald dat 
claims  van  minder  dan  Ffr  3.000  niet  in  het 
Grootboek  van  de  Franse  Schuld  zouden wor‐
den  ingeschreven,  maar  –  onder  aftrek  van 
kosten – direct op de Beurs van Parijs werden 
verkocht.  De  opbrengst  werd  dan  uitbetaald 
aan  de  belanghebbenden.  Datzelfde  gold  ook 
voor claims van steden, gemeenten en liefdadi‐
ge instellingen. 

Na  moeizame  onderhandelingen  werd  op  
25  april  1818  de  Conventie  van  Parijs  onder‐ 
tekend.73  Deze  overeenkomst  werd  mede  
ondertekend door een vertegenwoordiger van 
de Nederlandse  regering.74 De Franse  regering 
schreef  een  kapitaal  van  Ffr  240.800.000  à  5%  
in  op  het  Grootboek  der  Publieke  Schuld  
van  Frankrijk.  Dat  leverde  een  rente  op  van  

Het schadeformulier ingediend door H. van Ommeren in 1814 (coll. Stads‐ en Streekarchief Naarden, in inv. nr. 934.1). 
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Ffr  12.040.000  per  jaar. Dat  bedrag werd met 
ingang van 22 maart 1818 verdeeld onder de 39 
overheden  in  Europa  die  vorderingen  hadden 
op de  Franse overheid. Het Koninkrijk der Ne‐
derlanden  kreeg  op  grond  van  de  conventie 
een bedrag van Ffr 33 miljoen dat in porties van 
Ffr  1.650.000  of  ongeveer  ƒ800.000  per  jaar 
werd uitbetaald.75 
 
 

Franse Achterstand en schadevergoeding  
 

De  onderhandelingen  tussen  Nederland  en 
Frankrijk over de  claims waren bijzonder  inge‐
wikkeld  en  moeizaam  verlopen.  In  1817  had 
Frankrijk  de  onderhandelingen  en  betalingen 
min of meer  gestaakt. Naar  aanleiding  van de 
impasse had Canneman de koning geadviseerd 
de claims van de  inwoners op Frankrijk als een 
aparte  groep  te  behandelen.  Daardoor  ont‐
stond de benaming de Franse Achterstand voor 
het geheel van de claims op Frankrijk.76 De on‐
dertekening van de conventie van Parijs van 25 
april  1818  was  tot  stand  gekomen  door  per‐
soonlijk ingrijpen van Wellington. Daarmee was 
echter  een  nieuw  probleem  ontstaan.  Hoe 
moest  het  beschikbare  geld worden  verdeeld 
over de mensen die claims hadden ingestuurd? 

Op  28  februari  1818  had  de  koning  de  vier 
bestaande  commissies  van  liquidatie  opgehe‐
ven en de Algemene Commissie van Liquidatie 
(ACL)  ingesteld.77 Deze commissie die bestond 
uit  een  president,  een  vice‐president,  zeven 
leden  en  een  secretaris  en  die  nauw  samen‐
werkte met de Rekenkamer, kreeg karrenvrach‐
ten met  archiefstukken  uit  Parijs  die moesten 
worden  gearchiveerd  en  onderzocht.  Zo  kwa‐
men de claims van de burgers van Naarden die 
eerst enige tijd in Parijs hadden gelegen terecht 
in het  archief  van de ACL  in Den Haag.  In het 
voorjaar van 1818 maakte de ACL een begin met 
de bestudering en het onderzoek van de hon‐
derdduizenden claims. Voor hulp en  informatie 
bleef tot 1827 een staf in Parijs. 

Het principe dat in 1799 was aangenomen dat 
schaden  ‘door  de  algemene  rampen  en  onaf‐
scheidbare gevolgen van de oorlog’ aangericht 

niet  vanwege  het  gouvernement  zouden wor‐
den  vergoed, werd  door  de  koning  in  januari 
1815  herhaald.78 Men  beschouwde  bombarde‐
mentsschade als een schade die viel  in catego‐
rie 1 van het overzicht dat de Raad van State in 
1814 had gemaakt. Het was een ramp die door 
de  vijand  was  toegebracht.  Hij  kwam  niet  in 
aanmerking  voor  vergoeding.  De  getroffen 
burgers en de gemeente moesten dus op eigen 
kosten de schade herstellen. 

Maar hoe zat het met de claims wegens leve‐
ranties  en  logistieke  diensten? Na  jaren wach‐
ten bleek dat de claims die in 1814 door de bur‐
gers  van Naarden waren  ingediend niet onder 
in  een  la waren  terechtgekomen. Uit  de  hon‐
derden advertenties die de ACL tussen 1819 en 
1830  in  de  Staatscourant  plaatste,  bleek  dat 
sommige werden  toegekend  en  uitbetaald  uit 
de opbrengst van de Franse Achterstand. 

Uit de advertenties en archiefstukken van de 
Algemene  Commissie  van  Liquidatie  blijkt  dat 
enkele  honderden  inwoners  van  Naarden  en 
omgeving vanaf 1821 een vergoeding kregen.79 
De advertenties die de ACL in de Staatscourant 
plaatste, bevatten niet meer dan nummers, de 
namen van de belanghebbenden en een  sum‐
miere  omschrijving  van  de  aard  van  de 
claims.80  Naarden  werd  voor  de  eerste  keer 
genoemd in november 1822. Bij de eerste claim 
werd vermeld:  ‘J.S. de Wilde voor runderbees‐
ten  ten behoeve  van de  vesting Naarden’. De 
toelichting  bij  nummer  28318  luidde:  ‘stad 
Naarden  wegens  geleverde  wagens  en  paar‐
den’.81  De  liquidatiestaat  van  december  1822 
bevatte  een  lange  reeks  claims  die  Naarden 
betroffen.  De  toelichting  bij  de  nummers 
29749 t/m 62  luidde:  ‘leveranties aan Naarden’ 
en  bij  de  nummers  29764  t/m  69 
‘approviandering  vesting  Naarden  1811’.  De 
dorpen  Sloten,  Ouder‐  en  Nieuwer‐Amstel, 
Diemen,  Baambrugge,  Abcoude,  Vinkeveen, 
Waverveen, Muiden,  Loosdrecht, Weesp,  Ne‐
derhorst den Berg, Aalsmeer en Uithoorn kre‐
gen  een  vergoeding  voor  de  levering  van 
‘runderbeesten’.  De  stad  Delft  kreeg  vergoe‐
ding  voor  stromatrassen  die  waren  geleverd 
aan het garnizoen. 
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De  68  claims  met  de  nummers  29770‐29838 
hadden  alle  te  maken  met  de  voedselvoor‐
ziening  aan  het  garnizoen:  ‘De  volgende  tot  
no  29838  ingesloten  wegens  leverantie  van 
runderen tot approviandering der vesting Naar‐
den.’  De  lijst  werd  voortgezet  tot  28889.  Bij 
29880  werd  achter  de  naam  van  de  heer  
P. Vuijst vermeld:  ‘approviandering der vesting 
Naarden’. De naam Van Ommeren werd bij de 
nummers  29788,  29334  en  29882  vermeld  en  
op  drie  verschillende  manieren  gespeld:  Van 
Omeren, Van Ommeren en vanommeren.82 

In  de  liquidatiestaat  van  februari  1825 werd 
bij claim 37597 de naam vermeld van B. Bakker, 
cipier.  Enige  weken  later  werd  bij  de  claim 
38888 alleen vermeld:  ‘Naarden’. Bij de  liquida‐
tiestaat  van mei  1825 werd bij de  claim 40083 
vermeld:  ‘stad  Naarden  wegens  verplegings‐
kosten.’ Enkele weken  later werd de  stad nog 
twee  keer  vermeld  in  de  claims  40421  en 
40422.83 De claim 41730 betrof een vergoeding 
aan  Delft  voor  de  levering  van  stromatrassen 
aan het garnizoen van Naarden. De vermelding 
bij claim 41929 was specifieker:  ‘C. van Zwanin‐
gen te Naarden wegens geleverde haver  in het 
militair magazijn aldaar in februari 1814’. Ook de 
toelichting bij claim 42080 was  informatief:  ‘M. 
Boreman  te  Naarden  wegens  gedeponeerde 
gelden  in  een  postkantoor’.84  Bij  claim  42493 
werd  alleen  gesteld:  ‘Naarden  schadevergoe‐
dingen’. Naarden werd  nog  eenmaal  vermeld. 
Claim 43638 werd  toegelicht met de volgende 
woorden:  ‘De stad Naarden, wegens  leverantie 
van hout in 1813’. Bussum kreeg een vergoeding 
‘wegens  leverantie  tot  approviandering  der 
vesting Naarden in 1813’.85 Het is op dit moment 
niet  duidelijk  welke  bedragen  werden  uitbe‐
taald. 
 

Toewijzing 
Wanneer de Algemene Commissie van Liquida‐
tie, een claim toewees, kreeg de belanghebben‐
de  een  ‘adviesbrief’.86  Die  bevatte  gegevens 
over de aard van de  toegewezen claim en het 
bedrag van de vergoeding. Het stadsarchief van 
Naarden  bevat  een  ongedateerde  ‘Staat  der 
adviesbrieven toegezonden door de commissie 

van Liquidatie voor de Franse Achterstand’. De 
lijst bevat een min of meer alfabetische lijst met 
namen  van  burgers  die  claims  hadden  inge‐
diend  en de  nummers  van de borderellen  van 
liquidatie. Uit  een  inventarisatie  van de  adver‐
tenties blijkt dat behalve claims voor transport‐
kosten,  ook  veel  claims  werden  gehonoreerd 
wegens approviandering en kosten van verple‐
ging. Een ander document  in het archief bevat 
een lijst van uitbetalingen. Bovenaan de bladzij‐
de  staat  Franse Achterstand  en daarnaast Uit‐
betaald op de 5 mei 1823 wegens leveranties en 
paarden voor militaire diensten in 1813 en 1814’. 
De  bedragen werden  uitbetaald  in  bankbiljet‐
ten en contanten.87 

Omdat het grootste deel van het archief van 
de  ACL  is  vernietigd,  is  over  de  aard  van  de 
meeste claims niet veel meer bekend dan  in de 
advertentie werd vermeld of  in het archief van 
de betrokken gemeente kan worden gevonden. 
Daarom  zijn  de  dossiers  die  in  het  gemeente‐
archief  van Naarden worden bewaard  zo  inte‐
ressant. Een goed voorbeeld  is het dossier van 
Albert van der Vlier. Het dossier van deze boer 
bevat  een  ‘requisitiebrief’ waarin  de  comman‐
dant  van  het  garnizoen  de  burgemeester  ver‐
zocht  een  bepaalde  levering  te  doen.88  Het 
dossier Van der Vlier was  ingericht volgens de 
voorschriften  van  de  commissaris‐generaal, 
zodat hij begrijpelijk was voor de Franse ambte‐
narij.  

Op bevel van de commissaris van oorlog van 
de vesting Naarden, de heer Levasseur, had de 
burgemeester  van  Naarden Willem  Poele  een 
aantal voerlieden met paarden en wagens gere‐
kwireerd.  Tussen  december  1813  en  mei  1814 
had  Van  der  Vlier  enige  tientallen  ritten  ge‐
maakt  ten behoeve van het garnizoen. Daarbij 
had hij telkens drie paarden ingezet. Uitgaande 
van  de  vastgestelde  prijs  van  Ffr  5,  
vijf per dag  en per paard  en het  aantal malen 
dat de paarden waren  aangespannen,  claimde 
Van  der  Vlier  een  bedrag  van  Ffr  2.475  of 
ƒ1.230.89 Zijn stadgenoot H. van Ommeren dien‐
de  op  dezelfde  dag  een  soortgelijke  claim  in 
voor  een  bedrag  van  Ffr  8.250  of  ƒ4.125.  Zijn 
claim  was  hoger  omdat  hij meer  paarden  en 
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wagens had ingezet. De claims van beide heren 
vormden een deel van het totaal aan claims uit 
de  vesting. Hun  claims  zijn  een onderdeel  van 
het  geheel  dat wordt  bewaard.  De  gemeente 
Naarden kreeg wegens  leverantie van paarden 
van  de  ACL  in  de  Franse  Achterstand  in  1823 
een bedrag van Ffr 21.008 of ƒ9.926.90 
 

Uitbetaling 
Voor  een  aantal  inwoners  van Naarden was  5 
mei  1823  een  goede  dag. Uit  het  stadsarchief 
blijkt  dat  twintig  inwoners  een  uitbetaling  in 
contanten ontvingen.  Zo  kreeg Albert  van der 
Vlier  ƒ414  en Hendrik  van Ommeren  ƒ1.380,10 
uitbetaald.91 Dat was ongeveer  een derde  van 
het door beide mannen geclaimde bedrag. Voor 
zover bekend, was de vergoeding  in soortgelij‐
ke gevallen niet veel hoger. De belanghebben‐
den hadden wel heel erg lang moeten wachten 
op die gedeeltelijke vergoeding. 

Andere  burgers  kregen  een  schadevergoe‐
ding  voor  leveranties  gedaan  in  de winter  en 

het  voorjaar  van  1814, waaronder  R.  Kooij  op 
het  Pannenhuis wegens  geleverde  varkens  en 
rundervee; B. van den Tweel wegens leverantie 
van  runderen  en  schapen;  F.  van  Croogh we‐
gens  leverantie  van  runderen;  E.  Taat  in  het 
Naardermeer  en  H.  van  den  Bogaart  aan  het 
Zandpad;  J. Rinkel aan de molen wegens  leve‐
rantie van schapen.92 

 

 
Conclusie 
 

De Franse  tijd was voor een groot deel van de 
Nederlandse bevolking een ramp van ongeken‐
de  omvang.  Een  achteruitgang  van  de  econo‐
mie  die  al  tientallen  jaren  eerder was  begon‐
nen, werd door de  lange oorlog verergerd  tot 
een enorme crisis. Tijdens de periode 1795‐1814 
werden bepaalde delen van de bevolking zwaar 
getroffen. Niet alleen  in economische zin. Ook 
in  immateriële zin werd enorme schade aange‐
richt. Tienduizenden soldaten zijn niet terugge‐
keerd  uit  de  oorlog  en  duizenden  doden  en 
gewonden vielen bij allerlei rampen en bombar‐
dementen. 

Veel  gemeenten  in Noord‐Holland  kregen  in 
de  loop van de  twintig  jaar  te maken met oor‐
logsomstandigheden  en  oorlogsschade.  Dat 
was  al  in de winter  van  1795 begonnen, werd 
verergerd tijdens de invasie in 1799 en afgerond 
tijdens de terugtocht van de Franse troepen  in 
de herfst van 1813. Zo verging het ook Naarden. 
Berekeningen  tonen  aan  dat  de  schade  die 
werd aangericht aan (on)roerende goederen in 
en om de vesting tussen december 1813 en april 
1814 kon worden geraamd op ongeveer enkele 
honderdduizenden  guldens.  Niet  alleen  werd 
de  vesting  verschillende  malen  gebombar‐
deerd,  maar  tijdens  het  beleg  volledig  uitge‐
woond.  Daarnaast werden  goederen,  levende 
have en voorraden geroofd en moesten tiental‐
len boeren  logistieke diensten verrichten waar‐
voor ze niet werden betaald. 

In Naarden werd, net als in de andere Neder‐
landse  vestingsteden,  een deel  van de  schade 
wel  vergoed  en  een  ander  deel  niet;  oorlogs‐
schade  nooit.  Voor  zover  kan  worden  nage‐

Detail van de advertentie van de ACL in Nederlandsce 
Staatscourant van dinsdag 4 februari 1823 (Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag). 
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gaan, werd de  schade die werd  aangericht  tij‐
dens de verschillende bombardementen van de 
vesting  en  de  gevechtshandelingen  rond  de 
vesting maar gedeeltelijk vergoed, net als scha‐
de op grond van  leveranties en  logistieke dien‐
sten. 

In de discussie over de  vergoeding  van oor‐
logsschade  kwam  in  de  loop  van  de  periode 
1795 en 1815 enige verandering. Terwijl de com‐
missie Van de Kasteele zich  in  juli  1799 nog op 
het standpunt had gesteld dat alle oorlogsscha‐
de  voor  rekening  kwam  van  de  betrokkenen, 
besefte  men  later  dat  sommige  vormen  van 
schade direct  te maken hadden met afspraken 
over  de  verdediging  van  het  grondgebied  en 
dat vergoedingen op grond van gedane toezeg‐
gingen wel moesten worden betaald. Het alter‐
natief was dat de betrokkenen zich bij volgende 
gelegenheden  wellicht  niet  wilden  inzetten 
voor de defensie. Die overweging was van toe‐
passing  op  de  diensten  die  werden  verleend 
door  de  schippers  en  wagenaars  die  tussen 
1793  en  1795,  in  1799,  in  1802  en  in  de winter 
van  1813‐1814  verplicht  werden  hun  economi‐
sche goederen ter beschikking te stellen van de 
overheid. Op grond van de bepalingen konden 
ze  verwachten  dat  ze  schadeloos werden  ge‐
steld voor hun diensten, zeker wanneer sprake 
was  van  schade  als  gevolg  van  gevechtsac‐
ties.93 

In de vredesverdragen van 1814 en 1815 wer‐
den  clausules opgenomen over de  vergoeding 
voor het verlies van economische goederen of 
leveranties.  Helaas  bleken  de  bedragen  niet 
toereikend om alle betrokkenen  volledig  scha‐
deloos te stellen. Zo kon het gebeuren dat veel 
mensen  die  op  grond  van  toezeggingen  recht 
hadden op een vorm van vergoeding niet alleen 
jarenlang moesten wachten  op  een  schamele 
vergoeding, maar ook pas na  jaren wachten te 
horen kregen dat hun claim was afgewezen. 

In  januari  1815  herhaalde  de  Nederlandse 
regering het beleid  in verband met vergoeding 
van  oorlogsschade.  Vergoeding  van  oorlogs‐
schade aan bijzondere ingezetenen werd uitge‐
sloten behalve  in zeer bijzondere gevallen. Dat 
had veel te maken met de zeer moeilijke finan‐

ciële  situatie  waarin  het  land  zich  toen  be‐
vond.94 De claims van de burgers van Naarden 
die  op  bevel  van  het  Franse  leger  goederen, 
levende  have  of  logistieke  diensten  hadden 
moeten leveren, vielen onder de laatste catego‐
rie. Hun claims werden door de Algemene Com‐
missie van Liquidatie ondergebracht in de Fran‐
se  Achterstand.  Voor  de  vergoeding  van  de 
tienduizenden  claims was een bedrag beschik‐
baar van Ffr 33 miljoen of ongeveer ƒ15 miljoen. 
Dat  leek een niet onaanzienlijk bedrag. Tussen 
1818 en 1828 werden ruim 45.000 claims toege‐
wezen voor Ffr 24 miljoen en claims voor Ffr 48 
miljoen afgewezen. 

De  moeizame  onderhandelingen  die  tussen 
1816  en  1818  in  Parijs werden  gevoerd  en  die 
leidden  tot de  gedeeltelijke  schadevergoeding 
aan – onder anderen – de burgers van Naarden, 
hebben hun  sporen  in de geschiedenis nagela‐
ten.  In  Frankrijk  leefde  na  de  Napoleontische 
oorlogen  sterk  het  gevoel  dat  het  land  een 
onevenredig deel van de kosten van de oorlog 
had moeten betalen. Dat herhaalde zich na de 
Frans‐Duitse oorlog van 1870‐1871 toen Frankrijk 
Duitsland een  schadevergoeding van Ffr 5 mil‐
jard  moest  betalen.  Daarom  heeft  de  Franse 
diplomatie  tijdens  de  onderhandelingen  over 
het Verdrag van Versailles in 1919 zo aangedron‐
gen op de enorme bedragen die als herstelbe‐
taling aan Duitsland werd opgelegd. De groot‐
moedigheid  van  het Marshallplan was  in  1818 
ver te zoeken. 
 

Dr.  Hugo  Landheer  is  zelfstandig historisch on‐
derzoeker en woont in Den Haag. 
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J. Bolten, grafmonument voor Maria Peters en Cornelis van den Bogaerd, die op 1 december 1813 omkwa‐
men door geweervuur vanaf de vestingwallen, aquarel, 1814 (coll. Stads‐ en Streekarchief Naarden). 
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Gevolgen voor de bevolking 
 

Het beleg door de Hollandse bevrijders begon 
voor de bewoners met kleine ongemakken. De 
maire, burgemeester, moest elke maand vijfdui‐
zend  francs afdragen voor het onderhoud van 
de  vestingwerken  en  voorzag  daarin  door  be‐
lasting  te heffen,  vooral bij degenen die profi‐
teerden  van  de  aanwezigheid  van  het  garni‐
zoen.  Burgers werden  opgeroepen  als  brand‐
weerlieden.  Aanvankelijk  moesten  de  straten 
verlicht  zijn  en mochten  burgers  na  10  uur  ’s 
avonds  niet  zonder  lantaarn  op  straat.  Maar 
toen  de  beschietingen  door  de  bevrijders  in 
januari  1814  toenamen werd verlichting op bo‐
venverdiepingen verboden. 

Het was een  strenge winter en de grachten 
bevroren.  Mannen  tussen  achttien  en  zestig 
jaar werden  verplicht  zich  dagelijks  te melden 
om ijs te hakken en anderen moesten de wallen 
nat maken, zodat die door de vorst onbegaan‐
baar  glad  werden.  Ladders  moesten  worden 
ingeleverd om afdaling naar de bevroren gracht 
te verhinderen, want desertie was aan de orde 
van  de  dag. Op  hulp  aan  deserteurs  stond  de 
doodstraf. 

Van alle tijden  is ook het gebruik van gebouwen 
ten behoeve van het garnizoen. Op de toren van 
de Grote Kerk was  een  seinpost  gevestigd;  het 
koor en de transepten van de kerk waren  in ge‐
bruik als magazijn. In het Stadhuis was de hoofd‐
wacht gevestigd. Ook de Waag  in de Turfpoort‐
straat werd magazijn. Het Weeshuis  in de Kloos‐
terstraat was al als kazerne in gebruik en de Fran‐
se kerk ernaast werd bewaarplaats voor gevan‐
genen.  Het  diaconiehuis  in  de  Gansoordstraat 
fungeerde  als  ziekenverblijf.  Stadspoorten  dien‐
den als bomvrij onderkomen voor de generaal en 
zijn  staf. Huizen werden  gerekwireerd  en  soms 
afgebroken ten dienste van de Genie. 

Voedselvoorziening  voor  de  ongeveer  1800 
inwoners  en  het  garnizoen  van  zo’n  tweedui‐
zend man werd gaandeweg een punt van zorg. 
In december 1813 kregen burgers die niet voor 
zes maanden  voldoende proviand  in  huis  had‐
den  het  bevel  binnen  acht  dagen  de  stad  te 
verlaten. Eind maart  1814 volgde hetzelfde be‐
vel  voor  wie  niet  voor  vijf  maanden  voedsel 
had.  Die  maatregel  leidde  voor  het  eerst  tot 
protest  van de maire  en het  raadslid Craanen: 
onder  allerlei  voorwendselen  hadden  de  inge‐
zetenen die  in december genoeg hadden voor 

De burger betaalt het gelag 
Ervaringen van Naardense inwoners tijdens het beleg 

 
Jacqueline Lamers 

Dagelijks berichten de media over de verschrikkingen waaraan burgers buiten hun 

schuld worden blootgesteld. De geschiedenis herhaalt zich. Voor de inwoners van 

Naarden braken in 1813‐1814, tijdens het maandenlange beleg, moeilijke tijden aan, 

zoals duidelijk wordt uit een groot aantal schadeclaims die de gedupeerden op last 

van ‘den Burgemeester ter Stad Naarden en Bussum’ al enkele weken na de 

bevrijding van de Franse bezetters indienden. Ze zijn bewaard gebleven in het  

Stads‐ en Streekarchief Naarden. Uiteraard met de hand geschreven notities van 

degenen die de schrijfkunst enigszins meester waren, maar vaak ook stukken als 

die van Jacob Dankelschijn ‘die bekend niet te kunnen schrijven’ of de brief die 

eindigt met ‘dit x is het merk van mijn moeder de wed. Poolman’. 
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zes maanden hun overschotten moeten verko‐
pen en nu zouden zij de stad moeten verlaten! 
Hun verzet mocht niet baten, maar er werd wel 
een commissie  ingesteld die via huisvisitatie de 
toestand bij de burgerij moest onderzoeken. 
 
 

Oorlogsgeweld en plundering 
 

Het  garnizoen  deed  regelmatig  uitvallen  om 
buiten  de  vesting  bij  burgers  en  boeren  vee, 
veevoer,  voedsel, huisraad en persoonlijke be‐
zittingen  te  roven,  wat  vaak met  geweld  ge‐
paard ging. Coenraad  van Schalkwijk, geweeze 
kastelijn en logementhouder even buiten de Stad 
Naarden  in  ’t zo van ouds bekende Huis van Jan 
Tabak bericht dat de belegerende Franse  troe‐

pen  zagen  zo  dra  niet  dat  zijn  huis  tot  schuil‐
plaats  van  Vreemde  troepen  onze  medeverlos‐
sers  diende,  of  van  dat  ogenblik  af moest  zijn 
huis  en meubelen  beroofd,  geplunderd  en  ver‐
brand worden  en  dat  geschiedde  zó  dat  vader 
moeder  en  kinderen  barvoets  zijn  woning  ont‐
vluchten moesten, alléén zich aan de genade van 
God aanbeveelende. 

Jan Pronk,  schipper  van het binnenveer  van 
Naarden  door  Muiden  op  Amsterdam,  heeft 
schade aan zijn jachtschuit. Van Reijk van Eijden 
aan  het Naarder  Zandpad  zijn  veertig  ponden 
hooi verbrand. Gert Dirk heeft op order van de 
generaal en de maire van 23 november 1813 tot 
en  met  10  april  1814  zeven  dagen  per  week 
moeten  rijden  voor  de  Genie  met  een  man, 
twee  paarden  en  een  wagen.  Jan  Knuvens, 

Jacob Bolten, ‘Gezicht op Naarden met de verwoeste herberg Zandbergen’ (coll. Gemeente Naarden). 
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kastelein  van  Herberg  de  Zwaan  in  Bussum, 
heeft  geleden  onder  een  uitval  van  de  Franse 
troepen en slagtoffer hunner woede en roofzugt 
geworden zijnde zich  thans  in de  treurigste om‐
standigheden  gedompeld  ziet  ter  redding  van 
zijne  ongelukkige  huisgenoten  bestaande  in  ses 
kinderen en een oude Moeder van vier en tachtig 
jaren. 

Ook de belegeraars van de vesting eisten hun 
tol. Jan Steur, landbouwer gewoond hebbende 
te Bussum, heeft moeten ervaren dat zijn boer‐
derij  is gebruikt ter kazernering van de belege‐
ringstroepen en dat de stallen, de schuur, een 
koe,  stro,  hooi,  huisraad, meubelen,  kleren  en 
gereedschappen met zijn huis tot den Grond toe 
in de assche gelegd  is (...) zodanig dat hij onder‐
getekende  met  zijn  talrijk  Gezin,  te  voren  een 
tamelijk Gegoed man, nu in de omstreken zonder 
woning is rondzwervende. 

Generaal Kraijenhoff  probeerde  aanvankelijk 
de Franse bezetter zonder gebruik van geweld 

tot overgave te bewegen. Zijn onderhandelaars 
keerden  telkens  onverrichter  zake  terug.  Er 
moest  eindelijk  iets  gebeuren.  Vanaf  januari 
begonnen  de  houwitsers  elke  nacht  granaten 
op de stad af te vuren. De bewoners kregen het 
advies  zes  voet  aarde of mest op hun  kelders 
aan  te  brengen,  zodat  ze  daar  veilig  zouden 
zijn. Maar lang niet iedereen had een kelder. De 
arme weduwe ‘truijie burger’ (Truijie Burger; zie 
afbeelding) bevindt zich met haar drie kinderen 
in  de  bedstee  als  haar  huisje wordt  getroffen 
tijdens  een  ‘bommersement’.  Ze  verliest  haar 
beide  zonen  en  haar  huisje  wordt  zwaar  be‐
schadigd.  Ze  vraagt  dertig  gulden  schadever‐
goeding. 
 
 

Schadeclaims 
 

De  gevolgen  van  de  bombardementen waren 
verschrikkelijk.  Huizen  en  gebouwen  raakten 

Het handgeschreven briefje van Truijie Burger (coll. Stads‐ en Streekarchief Naarden). 
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zwaar  beschadigd  of werden  totaal  verwoest. 
De  schadeclaims  lopen van  twintig  tot duizen‐
den guldens. De hoogste komen van rijke Naar‐
ders, die veel huizen en  landerijen bezitten en 
dus  ook  veel  schade  hebben  geleden.  De Ne‐
derlands Hervormde  (Grote)  kerk  vraagt  3550 
guldens vergoeding; de R.K. kerk in de Bussum‐
merstraat  heeft  bij  de  bombardementen  voor 
ƒ400,‐ schade opgelopen aan het kerkgebouw, 
de pastorie, de kosterswoning en het orgel.  J. 
Jurissen met een boomkwekerij aan de Karne‐
melksloot is voor ƒ2283,‐ gulden gedupeerd. De 
eigenaars van Kommerrust, Berghuis en de hof‐
stede  Valkeveen  claimen  flinke  bedragen  voor 
schade  aan  gebouwen  en  gewassen.  Bij  Berg‐
huis  zijn  ‘drie  schuijten,  een  schuijtenhuijs  en 
een brandspuijt’ vermist. 

Johannes  Petrus  Thierens  heeft  niet  alleen 
schade aan zijn woning, maar ook aan het huisje 
aan de  3 brug buiten de Utrechtsche Poort  (...) 
als zijnde door hem Splinter Nieuw gebouwd ter 
wooning van  iemand om de brug voor de Sche‐
pen naar de Zanderij aan de Oost Zeedijk rijzende 
op  te  halen,  afgebroken  en  door mij  getaxeerd 
op  ƒ300,‐.  Claas  Timmer,  meester  molenaar, 
wonende  te Muiden  en Nicolaas  van der  Stok 
hebben op verzoek van Poldermeesteren van de 
Binnedijksche  Polder  opgenomen  de  Schaden, 
veroorzaakt door het ten gevolge der belegering 
van Naarden op den  27e Maart  1814  verbranden 
der binnendijksche Molen. ƒ13000,‐. 

Maar ook de  kleine man  is  zwaar getroffen. 
Zo  meldt  Alida  Geerkens  dat  de  eigenaars  en 
bewoners is op den 18 December 1813 uitgejaagd 
waar  door  dezelve  genoodzaakt  zijn  geworden 
zelve  huur  te moeten  verwonen  en  op  den  10 
April de Stad uitgezet om elders een goed heen‐
komen te zoeken. Bij Jan van der Burgt zijn be‐
halve  veel dakpannen ook  121 ruijten caepot en 
het loot caepot. In de Gasthuisstraat is een huis‐
je gerekwireerd voor de  lijfwacht van de gene‐
raal.  Bij  gebrek  aan  brandstof  is  al  het  hout 
opgestookt.  Anna  Meurs  heeft  gewoont bij  C. 
Schalkwijk op het huis  Santbergen buiten Naar‐
den. En heeft haar goed  in bewaaring gegeeven 
bij de pastor in Bussum toen hebben de fransche 
uit Naarden Een uitval gedaan op Bussum op den 

30 November  1813 en hebben daar alles gerooft 
en  geplundert  en  mijn  overige  kleederen  zijn 
verbrand  op  den  8  December  toen  Santbergen 
afgebrand is. 

Door  de  General Commandant de  la Porte de 
Naarden  zijn  bij  de  Commune de Bussum meer 
dan vijftig varkens, drie paarden, twee zwijnen, 
acht  schapen  en  een  hectoliter  jenever  op‐
geëist. Kortom, het regent schadeclaims uit de 
stad,  uit  Bussum,  langs  het  Zandpad,  aan  de 
Naardermeer en langs de Karnemelksloot. 
 

En de burger betaalt het gelag. 
 

Jacqueline  Lamers publiceert over de Naardense 
geschiedenis. 
 

Bronnen en literatuur 

 
C.J.A. Kruijt, ‘Naarden, 17 Nov.1813‐12 Mei 1814’ 

in: G.J.W. Koolemans Beijnen, Historisch Ge‐
denkboek der herstelling van Neêrlands on‐
afhankelijkheid in 1813, deel 2, Haarlem 1913. 

Stads‐ en Streekarchief Naarden, SSAN016, inv. 
nrs 1285, 1285.2 en 1304. 

De Omroeper, 27 (2014) 1. 
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De ondergang van de Grande Armée 
 

De jaren 1813 en 1814 markeerden het einde van 
bijna tien  jaar dat Napoleon Europa overheers‐
te. De ondergang van de Grande Armée  in Rus‐
land  in 1812 had ook het gezag van de keizer  in 
gebieden onder zijn rechtstreekse bewind aan‐
getast, en in de nasleep van de grote nederlaag 
in  de  Volkerenslag  bij  Leipzig  in  oktober  1813, 
ebde zijn keizerlijke macht helemaal weg. Tus‐
sen 8 en 15 november verdween het gezag van 
het Franse Rijk ook  in Holland. Een nieuwe Ne‐
derlandse  staat  ontstond  onder  het  Huis  van 
Oranje‐Nassau, aan het hoofd waarvan de Soe‐
vereine Prins Willem Frederik kwam te staan. 

In augustus 1814 werd wat nu België is, even‐
eens  onder  zijn  bewind  gebracht,  en  op  16 
maart 1815 riep hij zichzelf uit tot Koning Willem 
I  van  de  Verenigde  Nederlanden.  Dit  nieuwe, 
vergrote koninkrijk diende als buffer om Frank‐
rijk  in toom te houden waarvoor vijftigduizend 
man voortdurend onder de wapenen moesten 
worden  gehouden. Maar  vanaf  het  allereerste 
begin  had  Willem  I  grote  moeite  dit  nieuwe 
leger op de been  te brengen. Tegen april  1814 
waren  slechts ongeveer  27.000 man onder de 

wapenen en zelfs na de samenvoeging van de 
Noord‐ en Zuid‐Nederlandse legers, besloeg het 
leger  te velde  in  1815  slechts ongeveer  28.000 
man. 

Een van de moeilijkheden waar Willem I mee 
te maken had, eind  1813 en  in de eerste maan‐
den van  1814 was een ernstig  tekort aan erva‐
ren officieren. De meesten dienden nog in Fran‐
se  legers en ze waren niet eerder beschikbaar 
dan  na  het  terugtreden  van Napoleon  in  april 
1814. Een aantal officieren keerde pas naar hun 
geboorteland  terug  na  de  Honderd  Dagen  en 
bood hun diensten aan de koning pas in de loop 
van 1816 aan. 
 

Vertekende beelden 
Veel  is  geschreven  over  het  nieuwe  leger  van 
Willem  I  in de  jaren  1813‐1814,  vooral over  het 
optreden  tijdens  de  veldtocht  die  eindigde  in 
Waterloo.  Vaak  in  negatieve  zin,  vooral  door 
Britse auteurs.  In de  loop  van de negentiende 
eeuw  hebben  Nederlandse militaire  geschied‐
schrijvers,  vaak  zelf  afkomstig  uit  het  leger, 
getracht het negatieve beeld bij te stellen en de 
troepen van Willem  I  te  rehabiliteren. Hun po‐
gingen  had  slechts  beperkt  succes  in  Groot‐

Eerzuchtige heren 
Het Nederlandse officierskorps 1813-1816 

 
Erik Swart 

Over het leger dat Prins Willem Frederik, de latere koning Willem I in 1813‐1814 

samenstelde, is veel in negatieve zin geschreven, vooral over het optreden tijdens 

de veldtocht die eindigde in Waterloo. Dit negatieve beeld komt vooral naar voren 

in Britse verslagen. Uit nader historisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat 

niet alleen nationalistische sentimenten maar ook overwegingen van eer, 

opportuniteit en selectie een grote rol speelden bij het antwoord op de vraag 

waarom Nederlandse officieren wel of niet in dienst traden van het nieuwe leger 

van Willem I. In ieder geval blijkt de aanvankelijke karakterisering van Nederlandse 

officieren als weerspannig om de koning te dienen, bezijden de waarheid. Zij 

werden voornamelijk gedreven door beroepsethiek. Zij waren een militaire kaste 

voor wie eer telde, op persoonlijk en collectief niveau, alsook eerzucht.1 
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Brittannië, alleen al omdat zij in het Nederlands 
schreven, een taal die waarschijnlijk heel weinig 
Britten machtig waren.2 

Misprijzende  oordelen  van  Britse  kant  over 
hoe  Nederlanders  en  Belgen  tijdens  de  veld‐
tocht  naar Waterloo  stand  hebben  gehouden, 
waren  vooral  gebaseerd  op  het  verslag  van 
William  Siborne  uit  de  jaren  1840. Het  duurde 
tot wel 1995 toen een Brits schrijver naar voren 
bracht: For reasons of sycophancy, veniality, and 
national prejudice, Siborne  (...) wilfully  suppres‐
sed  and  distorted  facts.  He  omitted  whatever 
was  unflattering  about  any  of  the  officers who 
financed him during his work, or which did not 
accord  with  a  hagiographical  portrayal  of  the 
Duke [of Wellington], or was less than Homeric in 
its accounts of the actions of the British army.3 

Pas  in 1991 gaven twee Nederlandse historici 
de  volgende  omschrijving  van  Nederlandse 
legerofficieren in de periode 1813‐1816: Ze waren 

onwillig  om  over  te  gaan  naar  de  troepen  van 
Willem  I, die ze als een operetteleger beschouw‐
den; ze bezaten weinig patriottisme en Oranjege‐
voel,  waren  helemaal  verfranst;  ze  waren  be‐
roepssoldaten met weinig achting voor het Huis 
van Oranje‐Nassau; hun  lange staat van dienst  in 
het  Franse  leger  dat  de  idealen  van  de  Franse 
Revolutie hooghield, had hun politieke opvattin‐
gen  eerder  gescherpt  dan  milder  gemaakt;  en 
tenslotte,  ze  voelden  er niets  voor om  soldij  en 
glorie verdiend in Franse dienst, op te geven, hun 
rang  te  verliezen  alleen maar  om  te  gehoorza‐
men aan salonsoldaten, bureaucraten en bureau‐
ridders.4 

Uitgesproken  meningen  dus,  des  temeer 
verrassend aangezien hiernaar  tot nu  toe zeer 
weinig onderzoek is gedaan. De gebeurtenissen 
over  de  pogingen  van  Nederlandse  officieren 
om  naar  het  leger  van Willem  I  over  te  gaan, 
zijn  niet  eerder  beschreven. Weinig  is  bekend 

Jan Hoynck van Papendrecht (1858‐1933), ‘De overtocht van het leger van Napoleon Bonaparte over de Berezina in 
1812’ (coll. Nationaal Militair Museum). Gehistoriseerde verbeelding van de dramatische terugtocht uit Rusland. De 
brug was gebouwd door Nederlandse pontonniers. 
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wat  hen  feitelijk  dreef  en  niemand  heeft  ooit 
geprobeerd  die  pogingen  te  plaatsen  in  hun 
tijd. 

Het doel van dit opstel  is  (in  1998;  red.) om 
een  begin  te maken met  het  vullen  van  deze 
leemte en  te proberen vast  te  stellen waarom 
en hoe Nederlandse officieren  in de  jaren 1813‐
1816  terugkeerden  naar  hun  land  en  probeer‐
den  om  te dienen  onder  het Huis  van Oranje. 
Op deze wijze hoop  ik ook vast  te  stellen wat 
bepalende  factoren waren en of een officier  in 
Willems  nieuwe  leger  werd  opgenomen  dan 
wel afgewezen. Tot vrij recent werden de  laat‐
ste  jaren  van  de Napoleontische  oorlogen  be‐
schreven  als  conflicten  tussen bewapende  na‐
ties en oorlogen tussen volkeren, waarbij ervan 
werd  uitgegaan  dat  het  zou  gaan  om massa‐
legers  van dienstplichtigen, die werden gedre‐
ven door een nationalistisch  ideaal de Fransen 
te verdrijven uit hun Heilige Vaderland. Heden‐
daagse  geschiedschrijvers  zijn  hierover  terug‐
houdender, terwijl over de betekenis van natio‐
nalisme  in  de  jaren  1813‐1815  nog  veel  moet 
worden  uitgezocht.  Ik  hoop  aan  te  tonen  in 
welke  zin  nationaal  sentiment  überhaupt  een 
rol speelde in de beweegredenen van de Neder‐
landse officieren. 
 

Terugkeer van officieren 
Het hierna volgende beschrijft wat er gebeurde 
rond  de  terugkeer  van  Nederlandse  officieren 
naar  hun  geboorteland  en  hoe  ze  er  emplooi 
probeerden te vinden. Vervolgens zal  ik  ingaan 
op hoe en waarom bepaalde officieren werden 
aangenomen  door  de  Prins  van  Oranje  om 
dienst  te nemen  in zijn nieuwe  leger, en even‐
eens wie werd afgewezen en waarom. De bron‐
nen voor deze secties zijn  te vinden  in het Na‐
tionaal Archief in Den Haag en bestaan uit per‐
soonlijke documenten van officieren uit die tijd. 
Veel  Nederlandse  literatuur  is  waarschijnlijk 
onbekend  buiten  ons  land.  In  deze  bijdrage 
verwijzen  ‘Holland’  en  ‘Nederlands’  naar  het 
gebied van de Nederlandse Republiek zoals het 
bestond  voor  1795. De Oostenrijkse Nederlan‐
den en Luik maakten daar  toen geen deel van 
uit. Waar  ‘Nederland’ wordt gebruikt, wordt  in 

het bijzonder gedoeld op het nieuwe koninkrijk 
van Willem  I  vanaf maart  1815,  het  Koninkrijk 
van de Verenigde Nederlanden. 
 
 

Een nieuw begin, een nieuw leger 
 

In de laatste maanden van 1813, verspreidde het 
nieuws dat Holland was bevrijd en nu weer een 
onafhankelijk  land  was  onder  Oranje‐Nassau, 
zich  snel  over  Europa.  Nederlandse  officieren 
bevonden zich op dat ogenblik  in een speciale 
positie.  De  Nederlandse  regimenten  van  het 
Franse  leger5  die  na  hun  inlijving  in  1810  hun 
Nederlands karakter en esprit de corps volledig 
hadden bewaard, waren grotendeels verslagen 
in Spanje en Rusland  in  1812. De  restanten ble‐
ven tot einde 1813 her en der  in het Franse rijk 
achter.  Andere  Nederlanders  dienden  als  offi‐
cieren  in de  legers van de Geallieerden die  ten 
strijde  trokken  tegen  Napoleon, met  name  in 
Pruisische en Britse legers. De meeste officieren 
waren  Oranje‐aanhangers  van  het  eerste  uur 
die de Nederlandse dienst in 1795 hadden verla‐
ten,  anderen waren  sindsdien  teruggekeerd  in 
Nederlandse  dienst,  dan  wel  overgegaan  in 
Franse dienst of waren met pensioen gegaan. 

De meerderheid  van de Nederlandse officie‐
ren die vernamen dat hun  land weer onafhan‐
kelijk was geworden en dat Willem Frederik, die 
zich  op  1  december  1813  uitriep  tot  Soeverein 
Vorst,  een  nieuw  leger  wilde  samenstellen, 
wilden naar huis om zich bij dat nieuwe leger te 
voegen. Dit was echter problematisch voor de 
meesten die nog in Franse dienst waren en een 
eed van trouw hadden gezworen aan de Keizer. 
Sommige  Nederlandse  officieren  in  Franse 
dienst bevonden zich  in Holland toen het werd 
bevrijd. Ze konden dus hun ontslag bij Napole‐
on  indienen  en hun diensten  aan Prins Willem 
Frederik aanbieden. 

De  eerste  officier  die  trouw  zwoer  aan  het 
zojuist herstelde Oranjehuis was het hoofd van 
de genie, generaal C.R.T. Kraijenhoff, die in 1810 
niet  alleen met  tegenzin  in  Franse  dienst was 
getreden,  omdat  hij  niet  de  ‘onderdrukker  en 
veroveraar  van  zijn  vaderland’  6 wilde  dienen, 
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maar  voornamelijk  vanwege  de  persoonlijke 
beledigingen die hij had moeten verdragen als 
minister  van  Oorlog  ten  tijde  van  de  inlijving 
van Nederland  bij  het  Franse  keizerrijk. Op  19 
november  1813  stuurde  Kraijenhoff  een  brief 
aan  Napoleon  waarin  hij  schreef  dat  hij  hem 
loyaal  had  gediend,  maar  hij  wenste  niet  ge‐
dwongen te worden de wapenen op te nemen 
tegen  zijn eigen  land, en daarom beschouwde 
hij zich met deze brief ontheven van zijn  func‐
tie.7 Daar Holland  in  oorlog was met  Frankrijk 
en aangezien Prins Willem Frederik een wanho‐
pig  tekort  had  aan  ervaren  officieren, maakte 
Kraijenhoff  zich  waarschijnlijk  weinig  zorgen 
over het officiële ontslag dat hem nog niet was 
verleend. 

Er waren  echter weinig Nederlandse  officie‐
ren  in  Franse  dienst  die  zoals Kraijenhoff  ont‐
slag konden nemen en  in dienst stellen van de 
Nederlandse  regering. De enige andere Neder‐
landers  in  Franse  dienst  die  vrij  konden  over‐
gaan  in dienst bij Prins Willem Frederik, waren 

degenen  die  krijgsgevangen  waren  gemaakt 
door  Britse,  Pruisische,  Oostenrijkse  en  Russi‐
sche  troepen  in  1812‐1813. Ze werden uiteinde‐
lijk vrij gelaten, maar vooral diegenen die terug‐
kwamen  uit  Russische  gevangenschap,  deden 
er  maanden  over  om  weer  thuis  te  komen.8 
Kortom,  de  meeste  officieren  die  per  direct 
beschikbaar waren om deel uit te maken van de 
staf  van  het  nieuwe Nederlandse  leger waren 
hetzij oudere Orangisten, die  terugkeerden uit 
geallieerde  dienst,  of  al  eerder met  pensioen 
waren gegaan, hetzij jeugdige nieuwelingen. 

De eerste groep bestond letterlijk uit mannen 
op  gevorderde  leeftijd  die  bovendien  al meer 
dan  twaalf  jaar  geen  praktische militaire  erva‐
ring  hadden. Wat  te  denken  van  de  69‐jarige 
kapitein  F.G.G.  von  Grafenfeldt  die  negentien 
jaar  in ballingschap had doorgebracht met een 
Engelse toelage.9 Als we  in aanmerking nemen 
dat  de  andere  grote  groep  officieren  bestond 
uit  jonge  nieuwelingen,  is  duidelijk  dat  begin 
1814 het nieuwe Nederlandse  leger een ernstig 

Jan Willem Pieneman (1779‐1853), ‘Slag bij Waterloo’, schilderij, 1824 (coll. Rijksmuseum Amsterdam, SK‐A‐1115). 
Luitenant kolonel Jhr. W.F. Boreel en Generaal‐Majoor Graaf van Rheede behoren tot de geportretteerden, evenals 
de gewonde zoon van Willem Frederik, de later koning Willem II. 
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tekort had aan bekwame officieren met recente 
praktijkervaring  in  leiding  geven  aan  en  oplei‐
den van soldaten.10 
 

Chaos en reorganisatie 
Er bestond  indertijd een enigszins koortsachti‐
ge,  zo  niet  chaotische  situatie.  Prins  Willem 
Frederik  stond  onder  druk,  vooral  van  Groot‐
Brittannië, een  leger  te velde op  te stellen dat 
kon  bijdragen  de  Fransen  te  verslaan.  Boven‐
dien bezetten de  Fransen nog  steeds  verschil‐
lende  vestingen  in Holland. De  bestaansgrond 
van  de  nieuwe  staat  vroeg  een  aanzienlijke 
bijdrage aan de oorlogsinspanning tegen Napo‐
leon. Onder deze omstandigheden ging er van 
alles  verkeerd. Kapitein  Von Grafenfeldt wilde 
weten van de Commissaris‐Generaal van Oorlog 
waarom hij nu  ingedeeld was bij het 6e  linieba‐
taljon, ofschoon hij benoemd was in het 1e linie‐
bataljon.11 

De  kunstschilder  P.G.  van  Os,  die  door  zijn 
dorpsgenoten vlak bij de door Fransen bezette 
vestingstad Naarden  als  een man  van  aanzien 
werd  beschouwd,  werd  opgedragen  om  een 
verdedigingslinie  tegen  Franse  uitvallen  op  te 
werpen. Zo kreeg deze man  zonder noemens‐
waardige  militaire  ervaring  eind  februari  1814 
een nieuwe Landstorm‐compagnie toegewezen 
en  werd  hij  benoemd  tot  luitenant‐kolonel  in 
het staande leger.12 

Vermeldenswaard is verder dat toen generaal 
J.A.  Stedman  uit  gevangenschap  in  Bohemen 
terugkeerde,  hij  tewerk  werd  gesteld  (op  17 
maart  1814),  meer  dan  een  maand  voor  zijn 
officiële  ontslag  uit  Franse  dienst  (23  april 
1814).13 Maar  later werd  het  een  absoluut  ver‐
eiste ontslag of tenminste het verzoek om ont‐
slag  uit  Franse  dienst  aan  te  tonen  alvorens 
toegelaten te worden in het Nederlandse leger. 
Zolang Frankrijk de vijand was en er een gebrek 
was aan geschoolde officieren, maakte de Soe‐
vereine  Vorst  zich  niet  al  te druk  of  officieren 
feitelijk konden aantonen dat ze waren ontsla‐
gen  uit  Franse  dienst.  In  een  proclamatie  in 
januari  1814  dreigde  hij  evenwel Nederlanders 
in Franse dienst hun Nederlands burgerschap te 
ontnemen  als  ze  niet  onmiddellijk  terugkeer‐

den, wat  in dat onverhoopte  geval  neerkwam 
op desertie.14 

Met het vooruitzicht op vrede en het onder‐
houden van normale betrekkingen, werd Frank‐
rijk zelfs een alternatief, zoniet een rivaliseren‐
de werkgever. Officieren  dienden  voortaan  te 
bewijzen  dat  ze  formeel  ontheven waren  van 
hun eed en afzagen van hun plichtsbetrachting 
voor  Frankrijk,  voordat  ze  trouw  konden  zwe‐
ren  aan  de  Soevereine  Vorst.  Van  het  dienen 
van twee meesters kon geen sprake zijn. 

In de maanden na Napoleons aftreden en de 
Eerste  Vrede  van  Parijs  in  april  en  mei  1814 
kreeg  men  de  situatie  geleidelijk  beter  in  de 
hand. Oude  en  ongeschikte  officieren werden 
met  pensioen  gestuurd  en  vervangen  door 
grotere  aantallen  die  uit  Franse  dienst  terug 
kwamen. 

Bij de  reorganisatie  van de  artillerie  bijvoor‐
beeld,  die  vanaf  1  januari  1815  beslag  kreeg, 
werd  een  aantal  kapiteins  uit  hun  functie  ge‐
zet.15  Alle  vier Nederlandse  cavalerie  regimen‐
ten  die  in  Waterloo  hadden  gediend,  waren 
aanvankelijk  geleid  door  oude  Orangistische 
officieren  in  de  eerste maanden  na  de  bevrij‐
ding, maar  in  juni  1815 was alleen het 6e Regi‐
ment Huzaren korps geleid door hun oorspron‐

Johannes Paulus Houtman, ‘Officier der Hussaren’, 
prent (coll. Nationaal Militair Museum). 
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kelijke  aanvoerder,  luitenant‐kolonel  W.F.  Bo‐
reel.16 
 

Loyaliteit aan Napoleon 
Voordat Napoleon afstand deed op 5 april 1814, 
konden Nederlandse officieren in het keizerlijke 
leger zich niet veroorloven om eenvoudig hun 
loyaliteit  op  te  geven  en  bevonden  zij  zich  in 
een precaire positie. De gebeurtenissen  in Hol‐
land maakten Napoleon argwanend. De handel‐
wijze van Kraijenhoff en Stedman die zich nu in 
dienst hadden gesteld van prins Willem Frede‐
rik  zonder  daarvoor  toestemming  te  vragen, 
ergerden de keizer  in hoge mate; Nederlandse 
officieren werden goed  in de gaten gehouden. 
Wie uiting gaf aan sympathiegevoelens voor de 
onafhankelijkheid van Holland, werd verwijderd 
uit zijn eenheid en behandeld als krijgsgevange‐
ne.17 Napoleon vroeg van het 11e Regiment Hu‐
zaren dat zij hun eed van trouw aan hem herbe‐
vestigden.  Deden  zij  dat,  dan  konden  ze  als 
Fransen genaturaliseerd worden. Toen de huza‐
ren  dit  afwezen,  werden  zij  ontwapend,  de 
officieren overgebracht naar Aire (departement 
Landes), de anderen naar de grens met Spanje. 
Andere  Nederlandse  eenheden  die  eveneens 
werden  gewantrouwd,  werden  overgebracht 
naar centraal Frankrijk.18 

Sommige  officieren  deserteerden.  Verschil‐
lenden  deserteerden  uit  Spanje,  anderen  ont‐
snapten  uit  vestingen  in Holland die  in  Franse 
handen  waren.19  Sommigen  ontkwamen  van 
elders.20 Maar aan desertie kleefde ook de geur 
van oneervol gedrag waardoor het niet op gro‐
te schaal onder officieren voorkwam. 

Kapitein  T.C.C  Veeren  van  het  33e  Infanterie 
Légère verklaarde  dat  hij  niet minder  gehecht 
was aan het vaderland dan de deserteurs, maar 
hij kon het niet opbrengen om zelf  te deserte‐
ren.  Hij  zou  het  onaanvaardbaar  vinden  te  
dienen  onder  een  deserteur.21  Nederlandse 
officieren  die  dienden  onder  generaal  A.B.G. 
van Dedem  van de Gelder werden  verteld dat 
het hun plicht was loyaal te blijven aan Frankrijk 
tot het  tijdstip waarop zij ontslag kregen. Ook 
al wilden  ze heel graag naar huis,  zij moesten 
hun eer hoog houden.22 Zelfs een vurige Oran‐

gist als Willem Schenck die het nieuws van de 
terugkeer van het Huis van Oranje‐Nassau met 
grote  blijdschap  begroette,  vond  het  niet  cor‐
rect om zijn eed  te verbreken. Schenck was  in 
1806  in Franse dienst gegaan als bataljonscom‐
mandant  in  het  Régiment de Westphalie,  deels 
wegens de promotie, deels wegens het ontbre‐
ken  van  de  mogelijkheid  voor  het  Huis  van 
Oranje‐Nassau  om  hem  een  aanbod  te  doen. 
Schenck  keerde  pas  in  augustus  1814  terug  in 
Holland  en  zijn ontslag  uit  Franse dienst  vond 
op 19 december 1814 plaats.23 
 

In tweestrijd 
Alle officieren die doorgingen met vechten voor 
Napoleon – en dat was waarschijnlijk de meer‐
derheid – gaven hun eed en eer als reden daar‐
voor  aan.  Goede  voorbeelden  daarvan waren 
generaal R.D. Tindal en  zijn adjudant  luitenant 
Reuther. Tindal schreef aan prins Willem Frede‐
rik, dat  als  ‘man  van Eer’ hij  altijd  trouw bleef 
aan zijn eed op Frankrijk zoals hij daarvoor had 
gezworen  op  zijn  vaderland.  Reuther  spreekt 
over  zijn  loyaliteit  aan  ‘Eed  en  Plicht’.24  Vele 
Nederlanders  hadden  de  Legion d’Honneur  als 
onderscheiding ontvangen, die ook het zweren 

Cornelis Rudolphus Theodorus Baron Kraijenhoff (1758‐
1840) op latere leeftijd (particuliere collectie). Hij speel‐
de een grote rol bij het in kaart brengen van Nederland. 
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van  een  andere  eed  impliceerde:  Je jure d’être 
fidèle  à  l’Empereur  et  à  sa dynastie,  je promets 
sur mon honneur, de me dévouer à son service, à 
la défense de sa personne et à la conservation du 
territoire de l’empire dans son integrité.25 

Zelfs de officiële sommering van Prins Willem 
Frederik  in  januari 1814 de Franse dienst te ver‐
laten op straffe van het verlies van hun Neder‐
lands burgerschap vermocht niet hen op ande‐
re gedachten te brengen.26 Ook het feit dat de 
leden van het Huis van Oranje‐Nassau  tamelijk 
onbekend waren voor Nederlandse officieren – 
de meesten waren hun militaire carrière na 1795 
begonnen – kan ertoe hebben bijgedragen dat 
ze  vasthielden  aan  hun  trouw  aan  Napoleon. 
Bovendien,  eind  1813  en  begin  1814,  was  de 
situatie  heel  onzeker  en was  de  legende  van 
Napoleons onoverwinnelijkheid moeilijk te ont‐
krachten. 

Maar  zelfs  die  Nederlanders  die  Napoleon 
bleven dienen, hadden er grote moeite mee om 
te  moeten  vechten  tegen  hun  landgenoten. 
Generaal  Van Dedem weigerde  een  overplaat‐
sing naar Keulen uit vrees dat hij wellicht mede‐
Nederlanders moest  bestrijden.  Hij  kreeg  een 
post in Italië.27 Toen kapitein F.C. List in decem‐
ber  1813 bericht kreeg dat het bevel om  tegen 
Holland  te velde  te  trekken, werd  ingetrokken 
en  hij  in  plaats  daarvan  de  Oostenrijkers  kon 
bestrijden,  was  hij  een  zeer  gelukkig  man.28 
Restanten van het 2me Chevau‐légers Lanciers de 
la  Garde  Impériale  weigerden  eveneens  om 
tegen Holland te vechten en werden gevangen‐
schap slechts bespaard omdat hun Franse kolo‐
nel  generaal  E.  de  Colbert  instond  voor  hun 
trouw.29 

Het  is  dus  duidelijk  dat Nederlandse  officie‐
ren,  soms  na  uiteindelijk  vier  dienstjaren  voor 
Frankrijk,  niet  ophielden  zichzelf  als  Neder‐
landers  te  beschouwen.  Omgekeerd,  de  Fran‐
sen  hebben  hen  nooit  helemaal  als  Fransen 
aanvaard  en  beschouwden  hen  even  minder‐
waardig en achterlijk als andere buitenlanders. 
Generaal  Van  Dedem  klaagde  over  de  wrede 
behandeling die hij wat Duitse dragonders zag 
ondergaan, maar  zijn  klacht werd  terzijde  ge‐
schoven, wat naar zijn zeggen steeds gebeurde 

met  klachten  van  niet‐Fransen.  Buitenlanders 
werden  louter  aangezien  als  onderworpenen, 
volgens  Van  Dedem.30  Slechte  behandeling 
door de Fransen gaf Nederlandse officieren een 
extra aansporing om de Franse dienst te verla‐
ten  zodra  een  aanvaardbare  gelegenheid  zich 
aandiende.31  In  de  praktijk  hield  dit  in  dat  ze 
moesten wachten  tot  Napoleons  aftreden  en 
de vrede die op 30 mei 1814 werd gesloten. 
 

Terug naar Nederland 
Met  name Napoleons  aftreden  op  5  april  ont‐
hief voorzover het Nederlandse officieren aan‐
ging,  hen  van  hun militaire  eed  en  stond  hen 
toe  om  publiekelijk  kenbaar  te maken  dat  zij 
zichzelf  zagen  als Nederlanders  en graag naar 
huis wilden terugkeren. In Hamburg verklaarde 
generaal D. van Hogendorp namens alle aanwe‐
zige Nederlandse  officieren  dat  aangezien  het 
keizerrijk was  ontbonden  en Holland  opnieuw 
een onafhankelijke staat was geworden, Neder‐
landers  niet  langer  Lodewijk  XVIII  konden  er‐

2me Chevau‐légers Lanciers de la Garde Impériale 
(onbekende collectie). In dit regiment vochten verschei‐
dene Nederlanders, uit Noord en Zuid. 



80   

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

kennen  als  hun  vorst. Maarschalk Davout,  on‐
der  wiens  commando  zij  ressorteerden,  was 
hiermee niet  ingenomen en  stond erop dat  zij 
de eed zouden zweren op Lodewijk.32 Kapitein 
Veeren  beweerde  dat  sommige  Nederlanders 
dat  inderdaad deden. Maar de meesten wilden 
gewoon terug naar ‘hun dierbare vaderland’ en 
stelden  zich beschikbaar  van Prins Willem  Fre‐
derik.33 Ze wachtten instructies uit den Haag af. 

Afgezien  van  een  paar  haarden  van  weer‐
spannigheid  buiten  de  grenzen  van  Frankrijk, 
zoals  Hamburg,  was  in  april  en  mei  1814  het 
leeuwendeel van het Franse  leger, en daarmee 
de meerderheid van alle Nederlandse officieren, 
in  Frankrijk  gelegerd.  Parijs  was  voor  hen  de 
plaats waarop zij zich richtten in hun poging om 
terug  te  keren naar huis en een  aanstelling  te 
krijgen  in  het  nieuwe  Nederlandse  leger.  In 
Parijs  benaderden  Nederlandse  officieren  de 
vertegenwoordigers  van  de  Soevereine  Prins 
met  hun  verzoeken,  onder  wie  bijvoorbeeld 
W.J. van Reede van Oudtshoorn, een adjudant 
van de Prins. De Franse minister van Oorlog had 
inmiddels verklaard dat Nederlandse officieren 
het  vrij  stond  om  ontslag  te  nemen, maar  zij 
zouden niet daartoe gedwongen worden. Van 
Reede  bracht  verslag  uit  aan  de  Commissaris‐
Generaal van Oorlog  in Den Haag dat de Prins 
zijn onderdanen niet behoefde  terug  te halen, 
aangezien de grote aantallen militaire inboorlin‐
gen de Franse  regering eerder ertoe aanspoor‐
den  buitenlanders  te  laten  afzwaaien  dan  dat 
ze hen wilden behouden.34 

Vele Nederlandse officieren gingen naar Van 
Reede  met  verzoeken  om  in  Nederlandse 
dienst  aangenomen  te  worden.  Hij  gaf  ant‐
woord  op  de  voorgeschreven wijze  en  bracht 
de verzoeken over aan de Prins of de Commis‐
saris‐Generaal nadat hij de conduite‐staten had 
geverifieerd. Het ministerie van Oorlog had Van 
Reede  geïnstrueerd  dat militairen  die  niet  be‐
schouwd werden als Nederlandse onderdanen, 
geen gelegenheid moesten krijgen naar Holland 
te  komen,  en dat officieren  geen beloften  ge‐
daan mochten worden  over  behoud  van  rang 
bij het verlaten van de Franse dienst, aangezien 
het onzeker was of aan de wensen van zovelen 

kon worden voldaan. Feitelijk, kregen  ze geen 
enkele  garantie,  hun  verzoeken  en  conduite‐
staten werden voorlopig  aangehouden op het 
ministerie van Oorlog.35 
 

Overschot en tekort 
Lange tijd waren er inderdaad te veel officieren 
voor het betrekkelijk kleine Nederlandse  leger. 
Verondersteld wordt dat honderden zijn terug‐
gekeerd,  in  feite  de  meesten  die  in  Franse 
dienst waren geweest. Begin oktober 1814 was 
er, nadat officieren voor de troepen  in de kolo‐
niën waren benoemd  en oude  en ongeschikte 
officieren met  pensioen  waren  gestuurd,  nog 
steeds een overschot van ca.  125 officieren,  14 
kapiteins, 33 1e luitenants en 78 2e luitenants. Zij 
kregen  een  toelage  van de Prins  en men  ging 
ervan uit dat zij met elkaar zouden wedijveren 
om vrijkomende posten te bemachtigen.36 

Het overschot betrof  in de  regel  alleen offi‐
cieren  in de  infanterie en  cavalerie. Het  tekort 
aan  ervaren  artilleristen  en  genisten  bleef  be‐
staan, ondanks dat in juli 1814 er meer artillerie‐
kapiteins uit het Franse leger terugkwamen dan 

Garde Impériale, Artillerie á Pied, 1808 (coll. Nationaal 
Militair Museum). 
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er geplaatst konden worden.37  
De verklaring voor deze contradictie  is waar‐

schijnlijk dat het niveau van vele teruggekeerde 
officieren  teleurstellend  bleek.  De  rampzalige 
verliezen  in 1812 hadden ertoe geleid dat grote 
aantallen  in dienst waren genomen die anders 
nooit  gekwalificeerd  waren  geweest.  Waar‐
schijnlijk behoorden daartoe ook velen die we‐
gens  ongeschiktheid  met  pensioen  werden 
gestuurd. Daarom had op 19  juli 1814 het Corps 
der Genie nog steeds een tekort aan 24 officie‐
ren en op 1 december waren er nog te vervullen 
posten voor 41 subalterne officieren bij de artil‐
lerie. 

Tijdens de Honderd Dagen,  bestond de  staf 
van de Nederlandse artillerie te velde, vooral de 
artillerie te voet, uit zeer onervaren officieren.38 
De onzekerheid omtrent de vraag of zij  in Hol‐
land  een  dienstverband  zouden  krijgen,  dreef 
sommige  Nederlanders  ertoe  de  kat  uit  de 
boom  te  kijken  en  in  Frankrijk  te  blijven.39 De 
meeste  officieren  kregen  of  een  nietszeggend 
antwoord of helemaal geen  antwoord op hun 
verzoeken.  Naar  huis  gaan  kon  betekenen  te 
moeten  leven  van  een  toelage  en  daarna  ge‐
plaatst worden  in een  lagere  rang dan bij  ver‐
trek  uit  Franse  dienst.  Het  eerste  leidde  tot 
inkomensverlies,  het  tweede  tot  statusverlies. 
Er  waren  officieren  die  ervoor  terugdeinsden 
om  vernederd  te worden.  Een  aantal  koos  er‐
voor in Franse dienst te blijven om zo hun inko‐
men veilig te stellen. Anderen bleven voorlopig 
in  Frankrijk  hangen  en  voegden  zich  naar om‐
standigheden. 

Luitenant‐kolonel  P.  Groenia  had  vanuit  La 
Rochelle  in  juni  1814  naar  het  ministerie  van 
Oorlog  geschreven met  de wens  om  terug  te 
keren in Nederlandse dienst. Maar als lid van de 
Administratieve Raad  van  zijn  regiment moest 
hij  de  achterstand  van  vele  jaren  in  de  admi‐
nistratie  eerst  afhandelen, wat  duurde  tot  fe‐
bruari 1815. Toen kreeg Groenia verlof om naar 
huis  te gaan, maar  kort daarop werd dit  inge‐
trokken. Voordat Lodewijk XVIII Parijs was ont‐
vlucht in maart 1815, werd hem meegedeeld dat 
hij zich moest vervoegen bij zijn  regiment, het 
75me Ligne.40 

Na de Honderd Dagen 
 

Lodewijks  vlucht  werd  veroorzaakt  door  de 
terugkeer van Napoleon van Elba. Het herstel‐
de gezag van de Keizer en het begin van vijan‐
delijkheden,  konden  betekenen  dat  Neder‐
landse  officieren  die  in  Franse  dienst  waren 
gebleven, nu moesten vechten tegen hun land‐
genoten.  Generaal  J.B.  Dumonceau  sloeg  om 
deze  reden  af  commando  te  voeren  in  de  Ar‐
mée du Nord en  bleef  in  zijn  gebied.41  Andere 
Nederlanders  hebben  daarentegen  gediend  in 
de Armée du Nord  in  1815, waar  ze vochten bij 
Quatre‐Bras en Waterloo. We kunnen er zeker 
van  zijn  dat  zij  dit met  gemengde  gevoelens 
deden, maar  er  is  geen  aanwijzing  dat  zij  hun 
plicht verzaakten. 

Chef d’escadron,  C.S.W.  van  Hogendorp,  de 
zoon  van  generaal  D.  van  Hogendorp,  diende 
bij  het  7me  Cuirassiers  bij  Waterloo.  Gesugge‐
reerd is dat hij vergeefs getracht heeft de dood 
te zoeken tijdens deze veldslag.42 Dit is duidelijk 
onzin.  Op  de  slagvelden  van Waterloo waren 
veel  zaken  schaars, maar  de  dood  zeker  niet. 
Maréchal de camp,43 C.M.J. Dubois, voerde een 
brigade  Cuirassiers44  bij Waterloo  aan, waarbij 
hij op  zeker moment  tijdens gevechten  tegen‐
over de  (Zuid‐Nederlandse)  Lichte Dragonders 
kwam te staan waar zijn  jongste zoon als  luite‐
nant diende.45 Vele anderen moeten zo  tegen‐
over oude bekenden zijn komen te staan, maar 
er  zijn  geen  bewijzen  dat  iemand  probeerde 
zich te onttrekken aan zijn plichten. 
 

Ontbinding van het Franse leger 
Nadat Napoleon voor de tweede keer was afge‐
treden, werd  in  juli en augustus 1815 begonnen 
met  de  ontbinding  van  zijn  leger.  Ongeveer 
16.000 officieren kregen half‐soldij, de beroem‐
de demi‐soldes. Buitenlandse officieren die naar 
hun  geboortelanden  wilden  teruggaan,  werd 
een  toelage  in  het  vooruitzicht  gesteld  naar 
gelang het aantal dienstjaren.46 Maar weinigen 
wilden hun militaire carrière  in Frankrijk voort‐
zetten. 

Een tweede golf officieren ging naar Parijs  in 
de hoop dat ze hun diensten konden aanbieden 
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aan nu de Koning van de Verenigde Nederlan‐
den. Velen benaderden in Parijs de zoon van de 
koning,  kroonprins  Willem.  Deze  vroeg  zijn 
vader  om  instructies:  hij wilde weten  of  deze 
mensen werd  toegestaan  terug  te  keren  naar 
hun  vaderland,  en  hij  gaf  als  zijn mening  dat 
diegenen die hun diensten al hadden aangebo‐
den  vóór  Napoleons  terugkomst,  een  voor‐
keursbehandeling moesten  krijgen.  De  koning 
stemde  daarmee  in, mits  zij  konden  aantonen 
dat  ze  een  verzoek  in  die  periode  inderdaad 
hadden  ingediend.  Verder  verordonneerde  hij 
dat allen die  in Nederland waren geboren, be‐
schouwd  werden  als  zijn  onderdanen  en  vrij 
waren om terug te gaan. Ingeval officieren zich 
verdienstelijk hadden gemaakt, en de gelegen‐
heid  zich  voordeed,  konden  ze  aanspraak ma‐
ken op een positie in het leger.47 

Een lijst die dateert eind oktober 1815, noemt 
41 officieren die zijn  teruggekeerd uit Frankrijk 
en vragen om een benoeming, onder wie Groe‐
nia.48 Maar de  stroom  zwol  spoedig aan en  in 
december nam de koning een ‘algemene maat‐
regel betreffende diegenen onder onze onder‐
danen die tot de laatste gebeurtenissen in Fran‐
se dienst waren gebleven.’49 Tegen bewijs van 
nationaliteit  en  ontslag  uit  Franse  dienst,  kre‐
gen  officieren  een  toelage  van  60  gulden  per 
maand  tot  de  tijd  dat  ze  in  het  leger werden 
opgenomen.  In  de  eerste  maanden  van  1816 
was het aantal officieren die een dienstverband 
zochten, gestegen tot 199, onder wie generaal 
Dubois.50  In de  loop  van  juli waren  er  277  van 
wie 64  nog  geen  toelage  genoten omdat  hun 
papieren niet in orde bevonden werden.51 
 

Kieskeurig 
Tenslotte, werd  er  in  de  laatste maanden  van 
1816  een  fors  aantal  van  341  officieren  geregi‐
streerd die uit Frankrijk waren teruggekeerd en 
plaatsing in het Nederlandse leger aanvroegen. 
Van hen bezaten er 48 nog steeds niet de juiste 
papieren  en  hadden  er  85  al  een  benoeming 
ontvangen,  onder  wie  een  generaal:  E.J.  Tra‐
vers.52 

Opvallend is dat, ondanks dat er een schaars‐
te was aan beschikbare plaatsingen, verschillen‐

de  officieren  die  een  plaatsing  hadden  gekre‐
gen, het opbrachten om de benoeming die  zij 
hadden gekregen, aan te vechten. Kapitein P.J. 
Mathieu  die  was  geplaatst  in  het  24e  (Oost‐
Indië) liniebataljon, verklaarde dat hij liever niet 
naar  Oost‐Indië  wilde  gaan,  terwijl  luitenants 
August  Baron  Stenbier,  H.E.  Martiny  en  C. 
Bouckart,  omdat  zij  cavalerie‐officieren waren, 
hun benoeming in de infanterie afsloegen.53 

Het feit dat sommige officieren hun aangebo‐
den benoemingen weigerden, is te meer verras‐
send, aangezien de officieren die probeerden in 
dienst  te komen van koning Willem na de Slag 
bij Waterloo, met  aanzienlijke  afgunst werden 
begroet.  Hun  kameraden  die  een  jaar  eerder 
waren teruggekeerd, zagen toe dat hun concur‐
renten,  teruggekomen van Waterloo, de plaat‐
sen  van  gevallenen  in  de  strijd  innamen,  en 
hiermee hun kansen op promotie verhinderden. 
Jean‐François  Dumonceau,  oudste  zoon  van 
generaal J.B. Dumonceau die  in november 1815 
in  Nederland  aankwam, merkte  over  deze  af‐
gunst  op: Quelque naturelle et  légitime que pût 
être cette répulsion égoïste,  il y avait à objecter 
sous ce rapport qu’elle était peu généreuse de la 
part d’anciens camarades qui se trouvaient géné‐
ralement  avoir  amplement  profité  de  notre  ab‐
sence pour obtenir des grades supérieurs dont ils 
n’eussent guère pu se flatter si nous avions été là 
pour leur faire concurrence.54 

Maar  dit  tegensputteren  zou  uiteindelijk 
moeten buigen voor de goodwill van de koning, 
op wie Dumonceau zijn hoop vestigde voor het 
veiligstellen  van  zijn  toekomst. Uiteindelijk be‐
sloot de koning daartoe. Dumonceau behoorde 
tot het groepje officieren dat tot het  leger toe‐
trad  in  februari  1819, mogelijk  geworden door 
uitbreiding van de cavalerie: de vorming van de 
10e Lansiers. De officier die benoemd werd om 
bevel  te voeren over dit  regiment was een an‐
der  die  wel  bijna  vier  jaren  op  zijn  kans  had 
gewacht: niemand minder dan generaal‐majoor 
C.M.J. Dubois.55 

Het  jaar 1819 markeert waarschijnlijk het ein‐
de van de periode waarin officieren overgingen 
van  Franse  dienst  naar  dat  van  het  Huis  van 
Oranje‐Nassau.  Zelfs  iemand  als  J.C.  Duuring, 
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bekend wegens  zijn  toewijding  aan  Napoleon 
en om die reden niet bepaald geliefd bij koning 
Willem, kreeg eindelijk pensioen  in april 1819.56 
Een  raadselachtige vraag blijft over.  Indien het 
leeuwendeel  van  de  Nederlandse  legerofficie‐
ren  tijdens  de  eerste  Restauratie  uiteindelijk 
terugkeerde, hoe kan het dat zovele officieren 
na de Honderd Dagen nog op weg waren naar 
het  noorden?  Het  antwoord  is  eenvoudig.  De 
meesten  onder  hen  behoorden  tot  een  groep 
andere officieren. Ze behoorden  tot de officie‐
ren uit de Zuidelijke Nederlanden. 
 
 

Conclusies 
 

Toen  bij Nederlandse  legerofficieren  in  Franse 
dienst het nieuws doorkwam dat hun land weer 
onafhankelijk  was  geworden,  waren  ze  blij. 
Maar  ongelukkigerwijs  konden maar weinigen 
openlijk uiting geven aan hun gevoelens en na 
ontslagname hun diensten aanbieden aan Prins 
Willem Frederik. De meesten dienden  in Franse 
legereenheden die de strijd aanbonden met de 
Geallieerden, waartoe nu ook de nieuwe Neder‐
landse staat behoorde, en werden weerhouden 
door hun eed en eer. Desertie werd beschouwd 
als schending van  je eer. Toch waren bij Neder‐
landse officieren gevoelens van ongenoegen en 
weerstand  om  hun  landgenoten  te  moeten 
bestrijden,  alom  aanwezig.  Ze  voelden  zich 
overduidelijk  nog  steeds  Nederlander  en  be‐
schouwden  Holland  en  het Nederlandse  leger 
als hun thuisbasis. 

Voordat Napoleon aftrad  in april  1814, moest 
de Soevereine Vorst genoegen nemen met offi‐
cieren die of overwegend Orangisten op leeftijd 
waren dan wel  jong en weinig ervaren. Van de 
eerste  categorie  hadden  velen  zo weinig  erva‐
ring  in het aanvoeren van militaire troepen, dat 
ze  snel met  pensioen werden  gestuurd  zodat 
meer  ervaren  officieren  beschikbaar  kwamen. 
Officieren uit de zuidelijke Nederlanden voelden 
er minder voor om naar hun geboorteland terug 
te  keren.  Velen  hadden  al  zo  lang  in  Franse 
dienst  gezeten, mogelijk  al  vanaf  1790  dat  ze 
gaandeweg het Franse leger als hun land en hun 

regimenten als hun familie gingen beschouwen. 
Het feit dat de Zuidelijke Nederlanden door het 
Huis van Oranje‐Nassau zou worden geregeerd, 
was geen aansporing om  terug  te willen gaan; 
dit  vorstenhuis  zei  hen  niets.  Er  bestaan  geen 
aanwijzingen dat  Frans  sprekende officieren  in 
de vroege jaren van het bestaan van het Neder‐
landse leger, werden gediscrimineerd. 

Al spoedig waren er te veel officieren die een 
plaatsing  konden  krijgen  in  het  betrekkelijk 
kleine  leger van de Soevereine Vorst. Alleen bij 
de artillerie en genie bestonden  tekorten. Vele 
Nederlandse officieren bleven  in  Frankrijk. Om 
te  moeten  leven  in  Holland  op  een  toelage, 
betekende verlies van inkomen en status. Na de 
Honderd Dagen, werd Napoleons leger ontbon‐
den en het  restant  aan Nederlandse officieren 
ging  nu  alsnog  naar  Nederland  om  hun  dien‐
sten aan te bieden aan nu Koning Willem I. 

Infanterie de Ligne, Voltigeur, 1812 (coll. Nationaal Mili‐
tair Museum). 
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Op  korte  termijn  waren  zij  met  te  velen  om 
benoemd  te worden, maar  ze werden  niette‐
min bijna allen opgenomen en met  toelage op 
een wachtlijst geplaatst. Men gaf voorrang aan 
officieren  die  hadden  geprobeerd  een  benoe‐
ming te krijgen  in de periode voor de Honderd 
Dagen.  Allen  waren  erg  behoedzaam  in  hun 
uitleg  van  de  redenen waarom  zij  in  Frankrijk 
waren  gebleven met  als  gevolg  dat  ze  tegen 
hun  landgenoten  hadden  moeten  vechten. 
Sommige officieren waren gedwongen wel vier 
jaren af te wachten alvorens ze  in 1819 een be‐
noeming ontvingen. 

Verschillende  factoren  bepaalden  of  een 
officier die verzocht om te dienen onder Willem 
werd aangenomen of afgewezen. Een rol speel‐
de ook patronage van de Soevereine Vorst en 
eveneens van senior officieren, vooral als laatst‐
genoemden  al  een  benoeming  hadden  gekre‐
gen. Ook kon helpen of  iemand geboortig was 
in een  familie met hoog aanzien of  familiecon‐
necties bezat die  toegang gaven  tot het  leger 
van Willem. ‘Nationaliteit’ was een ander criteri‐

um  waarop  officieren  werden  beoordeeld,  al 
was het alleen maar om de toestroom te beper‐
ken. Geschiktheid was een belangrijk criterium; 
dit vormde de belangrijkste reden dat Orangis‐
ten  op  leeftijd  in  de  loop  van  1814  ontslagen 
werden.  Slechts  enkele  officieren werden met 
grote argwaan door de Soevereine Vorst beoor‐
deeld  vanwege  hun  ‘politieke’  banden.  Van 
A.B.G. van Dedem van de Gelder, D. van Hogen‐
dorp  en  J.C.  Duuring  was  bekend  dat  ze  te 
nauw  met  Napoleon  verbonden  waren  ge‐
weest. Maar zelfs hun werd een toelage toege‐
wezen en zij waren welkom om zich onbelem‐
merd  in  Holland  te  vestigen  ondanks  dat  zij 
geen rol van enige betekenis meer zouden spe‐
len. Duuring bleef, maar de ander twee verbon‐
den hun lot weer met dat van Frankrijk. 
 

Geen rol voor nationalisme 
Nationale  gevoelens  dan  wel  nationalisme 
speelden  nauwelijks  een  rol  bij  de  overwegin‐
gen van officieren. De bevolking als geheel wil‐
de  zelfs  helemaal  niet  de wapenen  opnemen 

Bereden artillerie, links in het uniform van 1814, rechts van 1815 (coll. Nationaal Militair Museum). 



    85 

Laatst gewijzigd: 17 april 2014 

tegen  de  Fransen.  Politiek  nationalisme  be‐
stond  alleen  in  Holland  tijdens  de  ‘bevrijding’ 
van de  Fransen  in  1813‐1814,  toen het  volk be‐
reid was  tegen de  Fransen  te vechten om het 
bezit van hun huizen veilig  te stellen. Toen die 
dreiging  wegebde,  verdween  ook  de  bereid‐
heid om ten strijde te trekken. Tijdens de Hon‐
derd Dagen was  er weliswaar  veel patriottisti‐
sche retoriek, maar aangezien er van Napoleon 
geen  rechtstreekse bedreiging werd verwacht, 
bestond er nauwelijks enige strijdlust. Ook voor 
de  legerofficieren  stelde  het  begrip  nationalis‐
me weinig voor. Zij werden voornamelijk gedre‐
ven door beroepsethiek. Zij waren een militaire 
kaste voor wie eer telde, op persoonlijk en col‐
lectief  niveau,  alsook  ambitie.  Legerofficieren 
waren vooral trouw aan hun eenheid, het leger, 
en aan de koning als hun beschermheer die hen 
inkomen, promotie, eerbewijzen en een pensi‐
oen verleende. 

Kortom, het is duidelijk dat de karakterisering 
van Nederlandse legerofficieren rond 1815 die in 
de inleiding werd gegeven als verfranst, gepoli‐
tiseerd en weerspannig om  in Holland Willem  I 
te willen dienen,  geheel bezijden de waarheid 
is.  Deze  karakteristiek  vooronderstelt  dat  ze 
liever  Fransen  in  een  rijk  onder Napoleon wil‐
den blijven dan Nederlanders in een onafhanke‐
lijk land. Ik meen dat ik genoeg bewijs heb aan‐
gedragen om deze gevolgtrekking als onjuist te 
beschouwen. 

Nederlandse  officieren  en  het  leger  dat  zij 
dienden, vormden helemaal geen uitzondering 
in  die  tijd.  Buiten  Holland  bestond  ook  geen 
volksleger of militair nationalisme. Terwijl esprit 
de corps  belangrijker was  dan  nationaal  senti‐
ment  in de  legers van Pruisen, Rusland en Oos‐
tenrijk. Ook in die landen bestond alom weerzin 
tegen de dienstplicht.  

De meeste Europese  legers keerden na  1815 
terug  naar  beroepslegers,  omdat massalegers 
die bestonden uit dienstplichtigen, beschouwd 
werden  als  voedingsbodem  voor  opstanden. 
Weliswaar  bleef  de  Landwehr  in  Pruisen  be‐
staan,  maar  die  werd  steeds  meer  onder  in‐
vloed  van  de  conservatieve  Junkers  gebracht, 
die  ervoor  zorgden  dat  alle  rangen  hoog  en 

laag gedisciplineerd werden, afgesloten van de 
buitenwereld. 
 

Vragen 
Toch blijft een groot aantal vragen bestaan. Er 
is weinig  of  geen  onderzoek  gedaan  naar  de 
betekenis van nationalisme en politieke  ideolo‐
gieën  in  de  Geallieerde  legers.  En  hoewel  het 
Franse  leger  in de keizertijd verschilde van dat 
in  Republiek,  is  weinig  bekend  hoe  nationaal 
sentiment  en  politieke  ideologie  zich  hebben 
ontwikkeld  in  de  verschillende  rangen.  In  de 
laatste  jaren was het Franse  leger oorlogsmoe, 
zelfs  uitgesproken  weerspannig,  maar  vocht 
door  voor  een eervolle  vrede. Speelden natio‐
nale gevoelens ook een rol  in de taaie verdedi‐
ging van Frankrijk in 1814? 

Hoe het ook zij, wanneer Nederlandse bron‐
nen worden bestudeerd over  legerofficieren  in 
de  laatste  jaren  van  Napoleons  heerschappij 
over Europa,  sluiten de bevindingen goed  aan 
bij  recente  internationale  historiografische  de‐
batten, die aantonen dat er geen sprake  is ge‐
weest van zoiets als Bewapende Naties, Volks‐
legers of nationalistische opstanden  in dit  tijd‐
vak. 
 

Dr. Erik Swart is universitair docent Geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
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afstudeerscriptie van de auteur, Ambitious gentle‐
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warden 1873, p. 321. Zie voor anderen die werden 
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van de 32e Militaire Divisie and bevelvoerend offi‐
cier  van  het  XIIIe  Corps.  Van  Hogendorp  ressor‐
teerde  als  gouverneur  van  Hamburg  onder  Da‐
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gade Watier’s  13e Cavalerie Divisie  in Milhaud’s 4e 
Cavalerie Corps. Dubois was geboren in Hilversum 
in 1772. Hij leidde het 2e (oorspronkelijk Nederland‐
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46. Jerôme Louis, ‘La dissolution de l’Armée impériale 

(1814‐1824)’,  Revue  Historique  des  Armées,  nr.  4 
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‘Duuring’, p. 160, 162 en 164‐167. Hij kreeg veel lof 
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47. NA, Oorlog/Defensie,  inv.nr. 184, 14 augustus 1815 
nr.  88.  Brief  van  de  Commissaris‐Generaal  van 
Oorlog aan de Kroonprins en brief van de Kroon‐
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een  zaak  van  hoge  urgentie  geweest  zijn.  Noe‐
menswaard  is  ook  dat  degene  die  dit  document 
opstelde,  vergeten was  te  vermelden dat officie‐
ren geboren Nederlanders moesten zijn. Dit is met 
potlood in de marge erbij geschreven. 

49. ‘de  algemeene mesure  ten  aanzien  van  zoodani‐
gen  onzer  onderdanen  genomen,  die  tot  na  de 
laatste  gebeurtenissen  in  franschen  dienst  zijn 
gebleven’. Zie bijv. NA, ASS,  inv.nr. 216, 29 maart 
1816  nr.  77.  Dit  gaat  over  het  verzoek  van  E.J. 
Travers om een plaatsing. 

50. NA, ASS, inv.nr. 6619, brieven van de Commissaris‐
Generaal  van Oorlog. Document  nr. B3. Nomina‐
tieve  staat  van  officieren  uit  vreemden  dienst 
komende, welke zich na de laatste gebeurtenissen 
hebben geadresseerd om  in dienst van Zijne Ma‐
jesteit  te  worden  geplaatst  door  welke  de  aan 
hunner  rang  verknochte  toelage  geaccordeerd 
wordt. De lijst noemt een maréchal de camp, twee 
adjutant‐commandants, drie kolonels, twee groot‐
majoors, 25  luitenant‐kolonels, 48 kapiteins, 55  1e 
luitenants  en  62  2e  luitenants.  Hoewel  deze  lijst 
geen exacte datum  aangeeft, was het opgesteld 
voor  april  1816  aangezien Dubois  de  enige  gene‐
raal  is die vermeld wordt. Op 29 maart werd het 
besluit genomen Travers op de  lijst te zetten. Zie 

NA, ASS, inv.nr. 216, 29 maart 1816 nr. 77. 
51. NA, ASS,  inv.nr.  6619. Document  nr B3  en  geda‐

teerd 20 juli 1816. Nominatieve staat van offcieren 
etc..  Toelages  kregen  drie maréchaux  de  camp, 
twee  adjudant‐commandants,  twee  kolonels, 
twee  groot‐majoors,  23  luitenant‐kolonels,  60 
kapiteins,  54  1e  luitenants  en  67  2e  luitenants 
(totaal  213). Onder de 64 van wie hun documen‐
ten  niet  in  orde waren,  bevonden  zich  een ma‐
réchal  de  camp,  twee  luitenant‐kolonels,  een 
majoor,  21  kapiteins,  29  1e  luitenants  en  tien  2e 
luitenants. 

52. NA,  ASS,  inv.nr.  6619.  Document  in  een  omslag 
met nr 353B. Nominatieve staat van officieren etc.. 
Onder de 85 die een plaatsing hadden gekregen, 
bevond zich een maréchal de camp (Travers), drie 
luitenant‐kolonels, een majoor,  18 kapiteins, 41  1e 
luitenants and 21 2e luitenants. Onder degenen van 
wie de papieren ongeldig waren, waren een ma‐
réchal de  camp,  twee  luitenant‐kolonels,  19 kapi‐
teins, 20 1e luitenants, zes 2e luitenants. De overige 
213 bestonden uit twee maréchaux de camp, twee 
adjutant‐commandants,  twee  kolonels,  twee 
groot‐majoors, 24 luitenant‐kolonels, 59 kapiteins, 
42  1e  luitenants en 75 2e  luitenants. Travers werd 
benoemd tot generaal‐majoor op 24 nov.1816. 

53. Ibidem. 
54. Dumonceau, Mémoires François Dumonceau, p. 214 

en 216; citaat p. 217. 
55. Ibidem, p.  217 en  263‐264. Dumonceau werd ma‐

joor in het 6e Huzaren onder Boreel. Zijn voorgan‐
ger  werd  overgeplaatst  naar  de  Lansiers.  Even‐
eens  tezelfdertijd  benoemd  werden  François’ 
jongere broers Jean (J.J.J.B. Dumonceau, 20  jaar) 
en Charles (C.E. Dumonceau, 19 jaar). Dubois’erva‐
ring  in het aanvoeren van  lanciers heeft mogelijk 
ertoe  bijgedragen  dat  hij  deze  benoeming  ver‐
kreeg. 

56. De Stuers,  ‘Duuring’, p.  169. P.C. Molhuysen, P.J. 
Blok en Fr.K.H. Kossmann ed., Nieuw Nederlandsch 
biografisch woordenboek (NNBW)  III, Leiden  1914, 
p. 314‐315. Duuring zwaaide bij zijn pensioen af als 
een groot‐majoor, en niet als een kolonel zoals hij 
had gewenst. In 1821 huwde hij en kocht het land‐
goed van Kockengen. 
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Het zou echter tot de Wapenstilstand van Parijs 
op 23 april 1814 duren, voordat de Franse troe‐
pen  alle  ingenomen  posities  hadden  verlaten. 
Vestingsteden  als  Naarden,  Grave,  Coevorden 
en Delfzijl maar ook Walcheren en Den Helder 
moesten het  tot het voorjaar van  1814 zien uit 
te houden. 

Het  vertrek  van  de  Fransen  uit  de  vesting 
Naarden,  zoals  in  deze  publicatie  van  allerlei 
kanten wordt belicht, is aanleiding geweest om 
vooral  het  lot  dat  de  burgerij  trof,  te  herden‐
ken. Eerst iedere tien en 25 jaar, later elke vijftig 
jaar. Naarden heeft in haar roerige geschiedenis 
meer  aanleidingen  voor  herdenkingen  gehad, 
zoals  de  Spaanse wraak  op  haar  burgerbevol‐
king  in 1572 of de Franse  inval in 1672, maar die 
waren  in de negentiende eeuw  toch al  te veel 
geschiedenis.  Terwijl  er weer  een  opleving  in 
1973 was, een week lang wél 300 jaar bevrijding 
na het Rampjaar te vieren. 
 
 

Groots jubelfeest in 1864 
 

Een groot  festijn vond 50  jaar na het verjagen 
van het Franse regiment plaats. Hoe dat  in zijn 
werk  ging  heeft  C.  van  Schaick  uitvoerig  be‐

schreven  in het boekje Naarden’s Jubelfeest op 
12 en 13 mei 1864 van 54 pagina’s.3 Zo uitvoerig, 
dat we  ons  gelukkig  prijzen  dat  De Omroeper 
daarvan  een  ingekorte  versie  uitbracht.4 Daar‐
aan ontlenen we de belangrijkste passages. 

In de  vroege ochtend  van  12 mei  stak de  in‐
middels  72‐jarige  Evert  de  Bruijn, meesterschil‐
der en ouderling, wederom zoals hij had gedaan 
in een vlaag van overmoed 50 jaar daarvoor met 
drie kompanen die hij als enige in 1864 had over‐
leefd, de Nederlandse vlag uit op de  toren van 
de Grote Kerk. Naar hen heeft de gemeente vier 
straten op de Keverdijk vernoemd. 

Na  de  kerkdienst  was  er  een  officiële  ont‐
vangst  op  het  raadhuis,  waar  degenen  die  de 
Naarder  eremedaille  uit  Amsterdam  droegen, 
werden geëerd.5 Voor de Utrechtse Poort en bij 
herberg  de  Keizerskroon  was  een  groot  feest‐
terrein  ingericht.  Tegen  betaling  van  50  cent 
konden  toeschouwers  een  kaartje  voor  een 
staanplaats kopen. Vanaf de Amsterdamse Poort 
zette  zich  een  stoet  in  beweging,  die  door  de 
straten  van  Naarden  richting  Utrechtse  Poort 
trok onder gelijktijdig kanongebulder en muziek 
die  beurtelings  door  het  regiment  veldartillerie 
of  de  Naardense  Harmonie  ten  gehore  werd 
gebracht. 

Herdenkingen herdacht 

Eerdere herdenkingen van de bevrijding van Naarden 
in 1814 

Jan Vollers 

Niemand zal het zijn ontgaan dat Nederland 200 jaar Koninkrijk viert. In 1813 kwam 

een einde aan de inlijving bij Frankrijk, maar de viering daarvan die op 30 november 

2013 begon, duurt tot oktober 2015.1 Als beginpunt wordt genomen de landing van 

prins Willem Frederik op het strand van Scheveningen op 30 november 1813. 

Midden november was de hoofdmacht al uit Den Haag en Amsterdam 

teruggetrokken en had zich in Utrecht samengetrokken. Onzekerheid bestond 

evenwel tot het laatst over de positie van de vorst en zijn bevoegdheden. Moest 

het weer een stadhouder worden die de macht deelt met de gewesten, of een 

echte monarch van een eenheidsstaat? Twee dagen later liet Willem Frederik zich in 

Amsterdam als Soeverein Vorst Willem I uitroepen.2 
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Het  defilé  werd  opgeluisterd  door  versierde 
wagens van snelspoelweverij J.A. Bos, banieren 
van  het  Letterkundig  Genootschap  Tot  Oefe‐
ning  en  Genoegen,  een  triomfwagen  met  vier 
paarden van de heren Kuhn en Six, een volgen‐
de van Jurrissen en Schippers van de bekende 
kwekerijen. Daarna was  de  beurt  aan  de  oud‐
strijders,  die  o.a.  in Waterloo  hadden  gevoch‐
ten, en de Mannen van het Metalen Kruis. Een 
groep weesjongens, met oranje versiering, van 
het  Burgerweeshuis  waarvan  ze  het  wapen 
hoog hielden,  sloot met een gezelschap hove‐
niers de stoet af. Burgemeester Fabius sprak op 
het  feestplein de  aanwezigen  gloedvol  toe  en 
eindigde met  een  drievoudig  Leve  de  Koning. 
Het feestterrein werd klaar gemaakt voor goo‐
chelen, koorddansen en gymnastiek. 

Zoals  de  schrijver  Van  Schaick  plastisch  op‐
merkte: na de  feestdis  in het Burgerweeshuis, 
kwam de  stemming er goed  in  ‘met een bran‐
dende  sigaar  en  een  glas  madeira.  Het  stijve 
werd  snel  vergeten  en  verwisseld  tegen  het 
alledaagse  familiaire.’ Aan het hoofd zat gene‐

raal  Coehoorn  die  bij  het  beleg  van  Naarden 
eertijds met  bloedende  wonden  de  stad  was 
binnengebracht. Klap op de vuurpijl was dat om 
negen uur met Bengaals vuur de woorden Z.M. 
de Koning en de jaartallen 1814 en 1864 oplicht‐
ten.  De  volgende  dag  stonden  ‘feestwande‐ 
lingen’  op  het  programma  naar  Huizen,  Blari‐
cum, Laren en Bussum. 

Hiermee  wordt  nog  eens  onderstreept  dat 
met het vertrek van de Fransen in de wijde om‐
geving van het Gooi de  rust weerkeerde en er 
een einde was gekomen aan vordering van vee 
en voedsel voor de Franse manschappen. 
 
 

Feesten te Naarden 1914 
 

Een  objectieve  bron  is  het  Programmaboekje.6 
Ook vond  ik een  lyrische reportage  in het Alge‐
meen  Handelsblad.7  Het  is  aardig  een  aantal 
hoogtepunten, zoals men die zich had voorge‐
steld, te vergelijken met de werkelijke gang van 
zaken.  De  auteur  van  het  Programmaboekje 

Gymnastiekvereniging Keizer Otto in actie bij Promerskazerne, nu Adriaan Dortsmanplein. 
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veroorlooft  zich  een  gemeenzame  taal,  hier 
cursief gedrukt. Dinsdag 12 mei vangt om 07.30 
aan met  een Reveille  van  tamboers  en  hoorn‐
blazers  die  door  alle  straten  trekken.  Niet  im‐
mer is de reveille een aanleiding tot verheugenis, 
zelfs niet voor de nijveren, die het voorbeeld van 
de mieren niet van noode hebben. Die dan nog te 
bedde blijft, is een arme zieke. 

In  de  Grote  Kerk  komt  de  Feestcommissie 
bijeen:  na  het  Halleluja van Händel  brengt  een 
dameskoor  vaderlandse  liederen  ten  gehore 
onder leiding van Joh. Schoonderbeek op orgel. 
Om  twee uur wordt een optocht opgesteld bij 
de  Karnemelksloot,  die  zoo’n  grote  rol  bij  het 
beleg  heeft  gespeeld  om  te  vertrekken  vanaf 
hoek Fortlaan/Sandtmannlaan. Huzaren, matro‐
zen, Amsterdamse Vrijwillige  Schutters, Kuras‐
siers,  Grenadiers,  Infanteristen,  Artilleristen, 
Lanciers, wel zeventien onderdelen maken hun 
opwachting.  Apart  daarvan  beelden  officieren 
de staf van generaal Kraijenhoff uit, gevolgd  in 
een  karos  door  de  heer  Tets  van  Goudriaan, 
gouverneur  van  de  provincie  Noord‐Holland, 

vergezeld  door  als  Kozakken  verklede  lieden. 
De  gouverneur  zal  namelijk  bij  het  Stadhuis 
namens de koning het burgerlijk bestuur over‐
nemen door de proclamatie van eertijds voor te 
dragen. 

Voor het publiek: Men volge niet in te breede 
rijen. Men  bedenke  dat  niet  iedereen  alles  kan 
zien, doch ieder wel een goed gedeelte. 

De avond is bestemd voor feest en vertoning 
van  ‘gymnastische  standen’  voor  de  kazerne 
Promers.  De  feestgangers,  die  het  overdag  te 
druk  hebben  gehad  om  rustig  te  eten,  kunnen 
hun  schade  inhalen met poffertjes of oliebollen, 
de  vermoeiden  kunnen  uitrusten  in  draaimolen 
of  schommel,  de  onvermoeiden  kunnen  dwalen 
in het doolhof, terwijl voor allen nog eenige ver‐
makelijkheden zijn opgesteld. 
 

Volksfeest 
De  volgende  dag  is  vooral  bestemd  voor  de 
kinderen: zeshonderd worden er verwacht voor 
het hardlopen, tonkruien, touwtrekken en stoe‐
lendans. In de middag tonen militaire eenheden 

Demonstratie Amsterdamse schutterij bij de Vijf Loodsen, nu industrieterrein bij Amsterdamse Poort. 
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hun  ‘vrije  en  orde‐oefeningen’  op  het Adriaan 
Dortsmanplein en houden ze een gekostumeer‐
de voetbalwedstrijd.  ’s Avonds  staat  in het  te‐
ken van het Waterfeest, eerst een optocht van 
verlichte gondels en dan een spiegelgevecht op 
de vestinggracht  tussen Kippenbrug en Nieuw 
Molen. De Kippenbrug is afgesloten met het oog 
op gevaar. Na het officiële  slot om 23.00 uur  is 
er  natuurlijk  gelegenheid  voor  gezellig  samen‐
zijn.  Voor hen voor wien het klokje van gehoor‐
zaamheid na dezen rondegang nog niet geslagen 
mocht hebben, bestaat er alom gelegenheid  tot 
gezelllg samenzijn in den ordelijken geest van het 
feest. Eind goed, al goed! 

Het  Algemeen Handelsblad  doet  er  allemaal 
verslag van en  is hier en daar  lyrisch, onder de 
indruk  van  de  schitterende feestdos waarin het 
stadje is gehuld. Reeds zondag wemelde het van 
de vreemdelingen om de keurige versieringen te 
zien  en  toen  was  nog  niets  aanwezig  van  de 
bloempracht, de  lampions, de vlaggen die  thans 
een  ongekende  nationale  geestdrift  wekken. 
Jammer,  dat  hedenmorgen  zonder  ophouden 
een  plasregen  neerviel,  die  overal  teleurstelling 
bracht.  Ondanks  dien  regen  wordt  heden  het 
feestprogramma afgewerkt zooals is vastgesteld.  

Om 9 uur was het droog. De feestcommissie 
verzond een telegram om trouw te betuigen en 
hulde  te  brengen  aan  de  koningin.  De  krant 
besteedt  verder  de  meeste  aandacht  aan  de 
officiële onderdelen zoals de  feestrede van de 
voorzitter  van de  festiviteiten, A.F. Dudok  van 
Heel, aan de proclamatie uit 1814 die bij de pui 
van het raadhuis zou worden voorgelezen door 
gouverneur  Tets  van  Goudriaan  en  aan  de 
woorden  van  het  gemeentebestuur  van Naar‐
den in 1914 bij monde van burgemeester Wesse‐
ling.  Zoals  thans,  is  nimmer  in  Naarden  feest 
gevierd. Met die warme gevoelens voor uwe stad 
en  voor  elkander  ligt  voor  het  oude, maar  niet 
verouderde, Naarden ene mooie toekomst open. 
Lang leve Naarden! 

We vullen nog aan met de slotindruk van de 
verslaggever  van  de  Gooi en Eemlander:8  Even 
als immer wekten ook nu weder de gymnastische 
standen  op  de  kazerne  Promers  aller 
bewondering,  niet  alleen  door  de  technische 

uitvoering, doch ook door bekorende omlijsting, 
de  treffende  lichteffecten.  Herhaaldelijk  bruiste 
het  applaus  omhoog  als  hulde  aan  de 
uitvoerders,  niet  het minst  bij  het  slotnummer 
Hulde  aan  Neêrlands  Driekleur.  Maar  dan  de 
afknapper:  De  gruwelijke  ‘toeters’  bedierven 
jammer  genoeg  door  hun  afgrijselijk  krijschen 
elders, veel van het onvergetelijk schouwspel. 
 
 

Het feest van 1964 
 
De winterzon bleker schijnen, 
nog kringelen in de vestinggracht 
de zwanen om de ravelijnen 
de witte tekens voor de nacht 
die langs de wallen aan komt dwalen; 
het toegedekte naarden vlucht 
stil ingekeerd tot de verhalen 
van een verleden vol gerucht. 
 
Zie hoe de avond droomt over de oude stad, 
de wallen plooien zich al tot gordijnen 
maar op het water rond de ravelijnen 
wiegt nog een zwaan blank als de nieuwe dag. 
Zo waakt het licht tot het donkerst uur 
waar liefde en vrijheidszin tezamen bouwen. 
O, nederland, sterk zij uw hartsvertrouwen, 
Als naarden steeds hernieuwd, een feniksvuur! 9 

 
Stonden de vorige bevrijdingsfeesten vooral  in 
het  teken  van  de  tijdsgeest  van  nationaal 
zelfbewustzijn en was een grote rol weggelegd 
voor de militaire betekenis van de vestingstad 
en  voor  eerbetoon  aan  het  koningshuis,  niets 
van dit alles is terug te vinden hoe weer 50 jaar 
later  de  bevrijding  van  de  Fransen  werd  her‐
dacht. Er bestaat zelfs grote twijfel of ondanks 
de  aanloop  naar  een  Bevrijdingsfeest  het wel 
gekomen is tot een herdenking. Bovendien had 
zo betrekkelijk  kort na de  Tweede Wereldoor‐
log, de vijfde mei als Bevrijdingfeest een zo veel 
actuelere betekenis gekregen die eerdere her‐
denkingen  van  de  bevrijding  nagenoeg  had 
verdrongen. 

Maar  toch  ook  niet  helemaal. Wel  gedocu‐
menteerd  is  dat  de  gemeente  Naarden  aan 
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schrijver  en  journalist Willem  Brandt10  de  op‐
dracht  verleende  een  hymne  over  ‘De  Bevrij‐
ding  van Naarden  1813‐1814’  te  schrijven. Deze 
opdracht  kreeg  hij  in  de  zomer  van  1963.  De 
hymne  zou met een  compositie van dr. Anton 
van der Horst worden uitgevoerd op 23 novem‐
ber van dat  jaar. Door de moord op de Ameri‐
kaanse  president  Kennedy  op  22  november 
1963  is de uitvoering toen niet doorgegaan. Hij 
werd uit piëteit verschoven naar het  jaar daar‐
op. Men  kwam  toen  begrijpelijk  uit  op  12 mei 
1964, de datum immers waarop Franse troepen 
150  jaar  eerder Naarden  verlieten.  Ik  heb  niet 
kunnen  achterhalen  of  die  uitvoering  heeft 
plaatsgevonden, maar zeer waarschijnlijk is óók 
dat  het  er  niet meer  van  gekomen  is  doordat 
componist en koordirigent Anton van der Horst 
kennelijk ernstig ziek was.11 

Wel  is er  in  1964  in bescheiden mate nog aan‐
dacht besteed aan de herdenking van het ver‐
trek van de Fransen met een tentoonstelling op 
de Raadhuiszolder. Geen bevrijdingsfeest voor 
en met alle  inwoners van de vestingstad, geen 
ronkende  toespraken  van militaire  hoogwaar‐
digheidsbekleders en plaatselijke notabelen. De 
vesting  had  ook  geen  enkele  rol  (meer)  ge‐
speeld in de verdediging van ons land tijdens de 
Duitse overval. Voor feesten die concurreerden 
met Bevrijding van de Duitsers  in  1944/45, was 
het de tijd niet meer. 

Maar ook de terugblik op de heroïsche bevrij‐
ding van de Naardense bevolking  in 1814 was – 
daardoor? – omgeslagen  in een sterke relative‐
ring van hoe het toen zou zijn toegegaan. 

In een opmerkelijke lezing12 van dr. A.J. Vis bij 
voormelde  tentoonstelling  in  het  Raadhuis, 
stelde deze historicus dat er  ‘hoogstens sprake 
was van een landurige blokkade en zelfs niet van 
een  belegering met  uitvoerige  vijandelijkheden. 
Men schoot in die maanden maar een enkele keer 
en dan was het ook zelden raak’, aldus Vis.  ‘Men 
streed vooral om behoud van verworven posities 
zoals  om  het  reduit  bij  de  Karnemelksloot.  Van 
het  garnizoen  2000  Fransen,  had  de  helft  ten 
tijde van het vertrek in mei 1814 al kans gezien de 
benen te nemen.’ 

Elders  in  deze  publicatie  lezen  we  dat  het 
toch wel iets genuanceerder lag. 
 

Jan  Vollers  is voorzitter van de Stichting Tussen 
Vecht en Eem (TVE). 

 
Noten 

 
1.  Zie www.200jaarkoninkrijk.nl: Het Nationaal Comi‐

té  laat de herkregen  soevereiniteit, de  terugkeer 
van een Oranjevorst en de basis die gelegd werd 
voor  de moderne  democratie  goeddeels  samen‐
vallen,  alsof  deze  zaken  vanzelfsprekend  ineen‐
vloeien. 

2.  Wilfried Uitterhoeve,  1813 – Haagse Bluf. De korte 
chaos van de vrijwording, Nijmegen 2013, p. 215 

3.  C. van Schaick, Naarden’s Jubelfeest op 12 en 13 mei 
1814, uitgave C.L. Brinkman, Amsterdam. 

4.  ‘Naarden’s  jubelfeest  in  1864’  in:  De  Omroeper,  
5 (1992) 4, p. 161‐171. 

Toeschouwers bij Herdenkingsboog 1814‐1914 in een 
vestingstraat. 
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5.  Algemeen  Handelsblad,  20‐11‐1863:  Op  19  novem‐
ber  1863 werden  de  ‘oude  krijgers  van  Naarden 
feestelijk  door muzijk  binnengeleid  en  namen  zij 
op  ereplaatsen  zitting’  in  het  gebouw  van  De 
Vereeniging  in  Amsterdam.  Daar  waren  ze  gast 
van de Afdeling Amsterdam van het Metalen Kruis 
om de herstelde onafhankelijkheid  aldaar  te her‐
denken. 

6.  Corporatieve  auteur Gooische Drukkerij en Boek‐
handel  (uitgever),  Feesten  te Naarden op  12 en  13 
mei  1914,  ter  herdenking  van  12  mei  1814,  Feest‐
Commissie tot Gids voor de Feestdagen en  tot blij‐
vende herinnering daaraan, 27 pp. 

7.  ‘Feesten  te  Naarden’  in:  Algemeen  Handelsblad, 
Avondblad, 3e blad, 13 mei 1914. 

8.  Gooi‐ en Eemlander, 13 mei 1914. 
9.  Willem Brandt, ‘Hymne van Naarden’, 1963, eerste 

en laatste couplet van zeven. 

10. Willem  Brandt  is  het  schrijverspseudoniem  voor 
Willem  Brand  Klooster.  Hij  was  hoofdredacteur 
van  Het  Goois Nieuwsblad.  Zie  over  de  opdracht 
voor  de  ‘Hymne  van  Naarden’:  J.  Paardekoper, 
‘Naarden  en  de  literatuur  (9),  Willem  Brandt 
(Willem  Simon  Brand  Klooster)  Groningen  1905‐
Bussum 1981’ in: De Omroeper, 4 (1991) 3, p. 110‐111. 

11.  Ook  J. Paardekoper heeft  twijfel of het werk De 
Hymne  van Naarden ooit  is  uitgevoerd. De Gooi‐ 
en Eemlander, 15 mei 1964, meldt dat  in die perio‐
de, wegens  ziekte  van  dr.  A.  van  der  Horst,  de 
geprogrammeerde  Hohe  Messe  van  Bach  werd 
gedirigeerd  door  zijn  vervanger  Ch.  De  Wolf. 
Vraag blijft waarom De Wolf  ook  de Hymne  van 
Naarden  niet  voor  zijn  rekening  heeft  kunnen 
nemen. Als componist van dit werk, was van der 
Horst uiteraard wel de aangewezen man geweest, 
maar toch. 
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