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DE BRAND IN DE 'VOERDENSE KAZERNE IN 1798 

De mili taire kazerne, een zeer schoon en wel ingerigt gebouw, s taande in het korte Croenendaal. 
zijn ingang hebbende door eene dubbele, van arduinsteen gemetselde en met ijzeren hekken vooi 
ziene poort, boven welke het jaartal der bouwing 1791, benevens het wapen der toenmalige genera 
l i tei t s t a a t uitgehouwen. Dit in de daad fraai gebouw waarvan men (behalve te Amsterdain en s Gra 
venhage) in ons koningrijk weinige voorbeelden aantreft liep op zondag, den negen en twintigsten 
april 1798. (.dus weinige jaren na deszelfs s t icht ing) groot gevaar van door de vlammen te worden 
verteerd van welke ramp wij alhier de bijzonderheden zullen mededelen 

Op den morgen van dien dag. omstreeks acht uren. even na het eindigen der godsdienstoefeningen 
in de Roomsche kerk. werd deze brand het a l l e ree rs t door zekeren, uit de kerk komenden landman, 
met name Kryn van dei Pauw. ontdekt. Deze man den wal (onder welken den ingang dei kerk is) op 
gaande, zag uit een der hiervoren gemelde loodsen rook opstijgen, welke zich'meer en meet scheen 
te verheffen, waardoor ook andere uit de keik komende lieden opmeikzaam werden. Van der Pauw 
boven op den wal', en tot bij den, op het kort daarbij gelegen kiuidmagazijn s taanden. Franschen 
schi ldwacht houdenden soldaat genaderd zijnde, en hem den opsti jgende rookdamp aanwijzende, weid 
hij door denzelven op eene brutale wijze afgewezen, en tot beneden den wal (hoewel anders dit ge 
deelte der ves t ing onverhinderd wordt toegelaten) terug gedreven 

Hierop begaf zich gemelde van der Pauw. met nog enige andere lieden, onder het toepen van den 
gewonen noodkreet brand! brand! naai den. nevens den in brand s taande loots , wonenden school 
ondeiwijzer E l i a s de Jong. en vervolgens naai den heer Adrianus Cornells van Well, dest i jds commis 
of opziener der magazijnen, die zich dadelijk naai het in brand s taande gebouw, hetwelk van binnen 
leeds in vollen brand stond, begaf, en de nodige pogingen tot het. blusschen derzelve deed aanwen 
den- Dan. al le deze waren voor die ogenblikken te vergeefs, de klokken weiden geluid de trommen, 
zoo die der mili tairen a l s die der gewapende burgerij alarm s laande , biagten buigers en militairen op 
de been. om. ware het mogelijk, den s t eeds toenemenden brand te blusschen, doch dezelve woedde 
a l lengskens hevigei en de vrees voor veideie gevolgen vermeerderde, naar dien de vlammen door den 
wind. naar de overzijde van den wal en het in een daarbij gelegen bast ions s taande zoo even gemelde 
kruidmagazijn oversloegen 

In dezen waarlijk benaauwden en schi ikvol len toestand waren alle de s tads en landsbrandspuiten. 

met deizelver best ierders en manschappen, tijdig genoeg aangebracht, en in werking gesteld, terwijl 

andere zich met de verdeie biandbluschmiddelen onledig hielden doch de woeste en doldriftige wiJ2e. 



waarop het F lansche garnizoen, bes taande vooi het grootste gedeel te uit Italianen, zoogenaamde 

refractaires (den kr i jgsdienst ontwekenen). deser teurs en anderen, uit welke de F l a n s c h e gewoon 

waren zoogenaamde srrafbattai l lons of kolonia le troepen te formeren, te werk gingen, veroorzaakte 

zoodanig eene wanorde, dat a l le pogingen, ter s tui t ing van dezen gevaarvollen brand., zoo al n ie t 

nu t t e loos ten minste hinderlijk werden gemaakt. 

Het vlugten der op dien kerkdag zich in de stad bevindende buitenlieden. werd door de ginds en 

herwaar/ds razend loopende Franschen, gewapender hand. n ie t tegens taande zij reeds de poorten had 

den ges loten , door het s l aan en s tooten met. de kolven hunner geweren, op eene geweldadige wijze 

be le t zelfs de teedeie s e k s e werd door die woestel ingén niet ontzien, en door hun. daar zij ze lve 

geene handen aan hei werk s loegen, naar de in brand s t aande gebouwen gedreven, en a ldaar , tot het 

aanvoeren van water op de meest gevaarli jke punten, geplaats t Door dit a l l e s maakten zij de ver 

warring groter zoodat sommigen de ; buitenlieden. de vlugt zoekende, zich in de burgerwoningen ver 

scholen-

Eindelijk begon de nood hoger te klimmen., daar de vlammen over den wal naar het aldaar in een 

der bas t ions s taande kruidmagazijn over s loegen Reeds was de plants iergoot van he tze lve aange 

s token , toen in deze gevaarvolle oogenblikken. eenige brave en moedige Hol landsche a r t i l l e r i s t en . 

welke mede tot he. garnizoen behoorden, op het dak van het magazijn klimmende en a l le gevaar 

trotserende, niet al leen de aldaar aanges tokene goot bluschten. maar. ondanks de ondragel i jke h i t te 

der woedende vlammen, waardoor zelfs de op de wal s t aande bomen in brand raakten, in hunne ijver

door het dak met nat te zei len voor het verdere indringen der vlammen te bewaren, bleven volharden. 

Eindelijk, ten twee uren in den namiddag, keerde de wind van het vermelde kruidmagazijn. en 

wendde zich naar een der zi jvleugels van de hiervoren gemeldde kazerne , dan door den onvermoeiden 

arbeid der burgers en brandspuitgasten. werd men. terwijl de loodsen tot op den grond waren afge 

brand, den brand van drt schoone gebouw geheel meester, zoo dat het gevreesde onheil ten eenemale 

was geweken 

Ware het niet dooi de alt i jd waakzame Voorzienigheid, welke a l s het ware der woedende vuurvlam 

men toeriep: ' tot hiertoe en niet verder . dan voorzeker, zoude Woerden een dergelijk lot. a l s de s t ad 

Delft in den jare 1654. door het springen van een buskruidmagazijn, a l s ook Leijden in het j aa r 1807. 

en de s tad Ostende in 1826 door het buskruid hebben getroffen. 

Opmerkirigswaardig is het in tusschen, dat de schade, aan de bebouwde eigendommen der bijzonde

re inwoners, door dien brand, naar mate van deszelfs woede, niet aanmerkelijker i s gewees t , daar . 

behalve aan den lande toebehorende lootzen, s l ech t s eene daarneven s t aande s t e l l i n g e e n e prooi der 

vlammen, en het huis van den heer Mr- Dominicus Costerus. des t i jds door den schoolonderwijzer 

E l i a s de Jong bewoond, voor een groot gedeel te is beschadigd geworden, terwijl de s c h a d e door het 

land geleden, (middelmatig gerekend) op ruim honderd duizend gulden is geschat geworden. 

Uit r Beknopte beschri jving der Stad Woerden, door Olivier Groeneyk. Uitg. Z ie r ikzee , 1829. 


