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De Woerdense kazerne* 

door W.R.C. Alkemade 

De geschiedenis van de Woerdense kazerne, tot voor kort politiebureau, begint in 1787. De strijd 
tussen de prinsgezinden (aanhangers van stadhouder Willem V) en de patriotten, was op een 
hoogtepunt gekomen. Vooral de patriotten in Holland hadden zich fel opgesteld tegen de prins en 
in feite was hij door het gewestelijk bestuur, de Staten van Holland, buiten spel gezet. De prins 
was daarom naar Nijmegen vertrokken. De Staten van Holland vreesden echter, dat de prins zijn 
positie wilde heroveren met behulp van een leger en daarom besloten ze de grenzen van het ge
west Holland extra te versterken. De verdediging van Holland werd gevormd door de zoge
naamde Hollandse Waterlinie. Een gedeelte van deze linie was de "Kleine Fortificatie", een rij 
vestingwerken en forten die globaal liep van Muiden tot aan Schoonhoven en Nieuwpoort. Cen-
trumplaats van deze Kleine Fortificatie was Woerden. De Staten van Holland hadden het beheer 
van de vestingwerken overgedragen aan Gecommitteerde Raden, het dagelijks bestuur van Hol
land. Deze Gecommitteerde Raden hadden een militair ambtenaar belast met het toezicht op en 
het beheer van de vestingen: de contrarolleur-generaal A.J. de Bock. Voor de werken in de 
Kleine Fortificatie had De Bock een kapitein-ingenieur onder zich, de in Woerden gevestigde ka
pitein Dalhoff. 
Toen de dreiging door de prins vanuit Gelderland groter werd namen de Staten van Holland het 
besluit om in Woerden permanent een garnizoen te legeren. Hoewel Woerden een belangrijk 
punt in de Hollandse verdediging was, was er nooit een vaste militaire bezetting geweest. Op het 
Kasteel waren enkele "geappointeerden" (invaliden) gelegerd en slechts als de toestand dit nodig 
maakte werd dit groepje aangevuld met beroepsmilitairen. 
Woerden had dan ook geen kazerneringsmogelijkheden voor een permanent garnizoen. Besloten 
werd derhalve om kazernes of loodsen te bouwen binnen de stad. De contrarolleur-generaal 
kreeg opdracht om grond aan te kopen voor de bouw van een kazerne. Men vond een geschikt ter
rein aan de Lange en Korte Groenendaal, bijna tegen de stadswal aan. Op 27 en 29 augustus 1787 
werd dit terrein, waarop drie huizen stonden, gekocht van Mattheus van der Pouw, Georgius de 
Wolff en Dilovardus van Commenee voor de somma van respectievelijk 2500, 250 en 460 gul
den. Haast leek geboden en dus moesten de verkopers hun panden vóór 1 november 1787 ontrui
men. 
In september 1787 zat Willem V echter weer stevig in het zadel. Het plan om in Woerden een per
manent garnizoen te plaatsen was echter nog niet van de baan. In juni 1788 herinnerde kapitein 
Dalhoff zijn chef De Bock "vermits geen militaire etablissementen sigh hier ter steede bevinden 
en reets een z.eer bequaam e iff door den landen ten dien eynden aangekoght is, dat het ten uytter-
sten nodig zal zijn de geprojecteerde baracquen off casernes hoe eer soa beeter onder handen ge-
noome worden. " 

* Dit artikel is een iets aangepaste en uitgebreide versie van een artikel dat verscheen in het 
Korpsblad Gemeentepolitie Woerden, jg. 8, nr. 1 (juli 1991), p. 13-17, en jg. 8, nr. 2 (augustus 
1991),p. 11-13. 
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A./, de Bock (1740-1807), contrarolleur-generaal 
en opdrachtgever voor de bouw van de kazerne. 
Foto: G. Wortman, Kamerik. 

De contrarolleur-generaal kwam direct in actie. Hij vroeg Gecommitteerde Raden toestemming 
om de aangekochte huizen te laten slopen en een bestek te laten maken voor de bouw van een 
"geschikt blok casernes'. De toestemming kwam al eind juli af, maar door omstandigheden 
duurde het nog tot maart 1789 voor de echte voorbereidingen voor het plan ten uitvoer werden 
gebracht. Op 2 maart 1789 werd het slopen van de drie huizen en opstallen aanbesteed en werd 
het sloopafval openbaar verkocht voor een totaalbedrag van 208 gulden en 18 stuivers. 

Ondertussen had de 22-jarige jonge genie-ingenieur Arie Blanken tekeningen gemaakt voor de 
nieuwe kazerne. De originelen zijn niet bewaard gebleven; in 1790 maakte Blanken echter 
nieuwe tekeningen, wellicht omdat de oorspronkelijke plannen gewijzigd zijn. Op 5 juni 1789 
vond, op basis van de oude tekeningen, de openbare aanbesteding van de bouw van de kazerne 
plaats in Den Haag: het werk werd gegund aan Jan Christiaan van den Bosch voor de somma van 
46.499 gulden. Onder toezicht van de opzichters Jan Anthonie Vos en Pieter Nieuwenburg werd 
kort daarop met de bouw begonnen. Aanvankelijk ging het moeizaam: in december 1789 was 
men pas gereed met het leggen van de fundamenten, maar de contrarolleur-generaal rapporteerde 
goede hoop te hebben het project in 1790 te kunnen voltooien. 
In juni 1790 verklaarde kapitein Dalhoff dat de bouw "seer goede voortgang " maakte en in de
cember van dat jaar was het voornaamste bouwwerk gereed: "Met het nieuw te bouwen blok ca
sernes wierd niet alleen zeer goede voortgang gemaakt en zoude buiten 't bepleisteren der bin
nenmuren en het drijven der zolders, (...) tot het aanvolgende saisoen mede te mogen wagten, 
eerlang afgebouwd zijn, meenende U.Ed.Mog. met genoegen te mogen rapporteeren dit zoo na 
voltooide militaire etablissement ten vollen aan de goede verwagtinge zal reponderen. " Deson
danks werd er nog in 1791 gewerkt aan het gebouw: "Het nieuwgebouwde block baraquen, ge-
noegsaam geheel afgedaan sijnde, was men alleen nog besig met het herdrijven der solders, het 
doen dernoodige verffwerken en leggen der kasseyenstraat", aldus kapitein Dalhoff. 
Het meubilair werd vervolgens aangekocht en in 1791 werden ook de eerste militairen in de ka
zerne geplaatst: een deel van een artillerie-compagnie en een deel van een regiment Zwitserse 
huurlingen. 
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Toch bleef men bouwen aan de kazerne: in 1792 werd er zand aangebracht over het binnenplein, 
werd er een ijzeren hek in de toegangspoort geplaatst en werden de zolders, door het plaatsen van 
tussenschotten, als slaapzalen ingericht voor de militairen. De aannemer ging door dit alles een 
flink stuk boven zijn oorspronkelijke begroting; in de jaren 1790-1791 kreeg hij een totaal bedrag 
uitbetaald van 50.000 gulden. 
Het gebouw bestond toen slechts uit de drie vleugels aan de Groenendaal, de Kazernestraat en te
gen de huisjes van de huidige Willemshof. Aan de Kruittorenweg stond slechts een gebouwtje, 
dat vermoedelijk dienst deed als opslagruimte voor materieel en brandstof en als stalling voor 
paarden. De huidige vleugel aan de Kruittorenweg is grotendeels bij de restauratie van 1974-
1975 gebouwd. De pomp op het binnenplein dateert uit 1790, hoewel bepaalde elementen (zwen
gel etc.) bij de restauratie zijn vernieuwd. 

Met de komst der Fransen in 1795 kreeg de kazerne een bezetting van militairen van bijzonder 
laag allooi: deserteurs en strafbataljons maakten het leven er voor de Woerdense burgerij niet 
aangenamer op. Op 29 april 1798 brak er plotseling brand uit in de kazerne. De plaatselijke 
brandweervoorzieningen waren niet van dien aard, dat er daadkrachtig en snel opgetreden kon 
worden. Het was zondagochtend (blussers moesten uit de kerken opgetrommeld worden), de 
wind stond ongunstig, er was een kruitmagazijn in de directe nabijheid ... kortom, alle voorwaar
den voor een regelrechte ramp waren aanwezig. Dat het allemaal desondanks goed afgelopen is 
en de materiële schade aan het eigenlijke kazernegebouw beperkt bleef is een wonder; de bijbe
horende opslagloodsen, stallingen enzovoorts gingen volledig in rook op. De Agent (minister) 
van Oorlog van de Bataafse Republiek besloot om de kazerne te doen herstellen en gaf daartoe 
opdracht aan de luitenant-generaal Krayenhoff, die op dat moment met het beheer en onderhoud 
van de vestingen belast was. Krayenhoff besteedde in september 1798 het herstel onderhands aan 
aan de Woerdense aannemer Antonie van der Quast (die ook al veel andere werkzaamheden, o.a. 
aan het Fort Kruipin en het Fort De Vrijheid, voorheen Fort Oranje, had verricht), maar hiermee 
ging de Agent van Oorlog niet accoord. In oktober vond er een openbare aanbesteding van het 
herstel van de kazerne plaats, waarbij het werk werd gegund aan M. Geul voor de som van 1050 
gulden. 

De kazerne, gezien in de richting van de Kruittorenweg, circa 1915. 
Collectie Streekarchief Rijnstreek Woerden. 
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Het herstel moet goed gelukt zijn, want de Woerdense kazerne werd als een pronkstuk onder de 
militaire gebouwen in het Koninkrijk Holland beschouwd. Op 27 oktober 1808 werd er een rap
port opgesteld voor koning Lodewijk Napoleon, waarin alle kazernes in het koninkrijk ter sprake 
kwamen. De Woerdense kazerne werd hierin gekwalificeerd als uiterlijk de mooiste kazerne van 
het land, stevig gebouwd van goed materiaal, goed gelegen en ruim opgezet. Maar ...het interieur 
van deze parel der militaire architectuur was een stuk minder fraai. Het gebouw was, blijkens het 
rapport, ingedeeld in zeer kleine kamertjes, donker, slecht geventileerd en ongezond. De rappor
teur adviseerde om deze kamertjes uit te doen breken om aldus ruimere en prettiger leefruimtes te 
creëren. Blijkens de tekeningen van Blanken bestond de kazerne inderdaad uitsluitend uit 20 ka
mers per verdieping en ook op de zolder werden militairen gelegerd. Het garnizoen bestond in de 
eerste helft van de 19e eeuw uit circa 300 man, waarvan een aantal ook ondergebracht werd in het 
Proveniershuis; het waren voornamelijk infanteristen. Tot 1879 is de kazerne permanent door het 
garnizoen gebruikt. Er werden wel wat inwendige verbouwingen gepleegd (een gevangenen
ruimte, een keuken en een wasruimte werden ingericht), maar het uiterlijk van het gebouw bleef 
hetzelfde. Het garnizoen werd door de Woerdense gemeentebestuurders gekoesterd: het bracht 
leven in de brouwerij en het was voor de Woerdense middenstand een niet onbelangrijke bron 
van inkomsten. Het is daarom te begrijpen dat men in 1879 alle mogelijkheden aangreep om de 
Minister van Oorlog van zijn plan af te brengen het permanente garnizoen te Woerden op te hef
fen. Bij deze actie wees het gemeentebestuur ook op het feit dat de Woerdense kazerne door spe
cialisten beschouwd werd "in goede hoedanigheid de vijfde in Nederland te zijn ". 

Maar het besluit was genomen: Woerden raakte zijn permanent garnizoen kwijt. En zo begon, ne
gentig jaar na de bouw, bijna een eeuw, waarin de kazerne langzaam teloor ging. In de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog deed de kazerne nog wel dienst. Gedurende de mobilisatietijd 1914/1918 
lagen er weer volop militairen in het gebouw. In 1939/1940 was de kazerne slechts één van de 
vele kwartieren waar zich gemobiliseerde Nederlandse militairen bevonden. De Duitse Wehr
macht nam het pand ook in gebruik om het na vijfjaar tot vreugde van velen weer te ontruimen. 
Na de Indonesische onafhankelijkheid kwamen er in 1951 vele Ambonese oud-KNIL-militairen 
met hun gezinnen naar Nederland. Ook in Woerden werd-'een aantal gezinnen ondergebracht, 
onder meer in de kazerne. Aanvankelijk zou dit een tijdelijke voorziening zijn, maar het zou nog 
tot december 1967 duren voordat de kazerne weer leeg kwam te staan. Het gebouw was ten be
hoeve van de huisvesting van de Ambonese gezinnen intern weer wat aangepast. Het uiterlijk van 
de kazerne was echter danig in verval geraakt. Het Rijk, dat nog altijd eigenaar van het pand was, 
wilde de kazerne in 1966 afstoten. De gemeente Woerden wilde het gebouw wel kopen, maar uit
sluitend indien er een sloopvergunning verleend zou worden en er nieuwbouw gepleegd zou kun
nen worden. Hoewel de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk deze vergun
ning in 1968 verleende, stuitte dit op zo veel verzet uit verschillende Woerdense groepen, 
waaronder de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land het raadsbesluit tot aankoop in combinatie met sloop niet goedkeurden. Vervolgens werd 
besloten de kazerne te restaureren en het interieur aan te passen aan een nieuwe bestemming, na
melijk die van politiebureau. De restauratiewerkzaamheden begonnen in 1974. De nieuwe func
tie van het gebouw leidde er toe dat het interieur vrijwel volledig werd veranderd: binnenmuren 
werden gesloopt, de trappen, schoorstenen, vloeren en plafonds werden vernieuwd. Het uitwen
dige van de kazerne werd hersteld en gerestaureerd: de muren en ramen werden bijgewerkt, de 
pomp werd hersteld. De gebouwtjes aan de Kruittorenweg werden gesloopt, waarna de huidige 
garage op deze plaats gebouwd werd. In 1975 was de restauratie, die uitgevoerd werd door het 
Bureau voor architectuur en civiele werken P. Groenhart en N. Vroman, voltooid. Op 28 mei 
1976 werd de kazerne officieel als politiebureau geopend, nadat op 5 april de verhuizing van het 
oude politiebureau aan het Plantsoen en op 30 april en 1 mei de open dagen voor de Woerdense 
bevolking al hadden plaatsgehad. 
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Bij de restauratie in 1975 werd het gebouwtje aan de Kruittorenweg gesloopt, waardoor een 
goed overzicht van de binnenplaats werd verkregen. Foto: G. Blom, Woerden. 

Bijna 22 jaar is de kazerne als politiebureau in gebruik geweest. Al spoedig na de ingebruikname 
bleek de bouw van de kazerne zich niet erg goed te lenen voor kantoordoeleinden. De reorganisa
tie van de politie (de Woerdense gemeentepolitie ging in 1994 op in het regiopolitiedistrict Rijn 
en IJssel) droeg er mede toe bij dat er voor het districtsbureau in Woerden naar een andere lokatie 
gezocht werd. Die werd gevonden in de kantorenwijk Middelland; in april 1997 vertrok de politie 
uit de kazerne. 
Sedertdien wordt er door het gemeentebestuur gezocht naar een nieuwe bestemming voor het 
monumentale gebouw, een bestemming die aansluit bij de plannen voor de herinrichting van de 
oude binnenstad. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met ingrijpende wijzigingen, zoals bij
voorbeeld het overkappen van de binnenplaats en het verplaatsen van de pomp. In hoeverre dit al
les gerealiseerd zal worden is nog niet duidelijk; te hopen valt dat het monumentale karakter van 
dit gebouw niet al te zeer wordt aangetast. 
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Inv.nr. 123, voorvisitatieverslagen door de kapitein-ingenieur der kleine fortificatie; 
Inv.nr. 125, stukken van diverse aard uit de correspondentie van A.J. de Bock; 
Inv.nr. 148, stukken betreffende fortificaties en werken in Woerden en omgeving; 
Archief Oorlog vóór 1813 
Inv.nr. 1322, 'Rapport fait a Sa Majesté le Roi sur l'état actuele des casernes'. 1808. 
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