‘Om den oorlogstoestand zooveel mogelijk na te bootsen...’
De grote legermanoeuvres van 1916 in Noord-Brabant
Het is september 1916, bij Verdun en aan de Somme, ruwweg 250 kilometer ten zuiden van
Nederland, woeden de grote slagen van het Westfront. In Noord-Brabant brengt het
Nederlandse leger zich in gereedheid voor zijn oorlog: de grootste legermanoeuvres sinds drie
jaar staan op de kalender en nu is hun belang groter dan ooit.
Oefenen in grotere verbanden en zo uitproberen van nieuwe wapens of tactische of
logistieke concepten deed het Nederlandse leger al decennia.1 Nooit eerder dan in 1916 was
het besef er, dat het van levensbelang kon zijn te weten wat van het Nederlandse leger, zou
het in de Grote Oorlog betrokken raken, te verwachten was. Nederland was een kleine
mogendheid in de directe nabijheid van belligerenten die ongekend omvangrijk
oorlogsgeweld ten toon spreidden en die techniek en tactiek als nooit te voren
moderniseerden. Wat kon, wat moest Nederland hiervan overnemen om een geloofwaardige
neutraliteitshandhaving te houden? Wat kon de Nederlandse Generale Staf verwachten van de
eigen strijdkrachten in geval van oorlog? Bereidde de krijgsmacht zich voor op een
loopgravenoorlog op Nederlands grondgebied of juist op een bewegingsoorlog? In hoeverre
begreep de legerleiding de aard van de ingrijpende veranderingen in de oorlogvoering, zowel
technisch als tactisch? Anno 1916 was de strijd lang genoeg onder weg om te verwachten dat
ontwikkelingen naar de Nederlandse situatie geïnterpreteerd en eventueel geïmplementeerd
konden zijn. In deze bijdrage wordt getracht een stand van zaken te schetsen anno tweede
helft 1916, met enige uitloop naar 1917, zowel aan de hand van de grote manoeuvres als aan
de hand van inspanningen van de Generale Staf aan de wapentechnische moderniseringen in
de oorlogvoering mee te doen. Op basis hiervan is het mogelijk een uitspraak te doen over de
wijze waarop en de mate waarin het Nederlandse leger zich aanpaste aan de moderne
oorlogvoering.
In zijn overzichtswerk van de mobilisatie noemt Kooiman de grote oefeningen enkele
malen, maar gaat niet gedetailleerd in op het verloop ervan.2 Tegen de publicitair breed
uitgemeten oefeningen van 1911 staat de stilte om die van 1916, de enige die gedurende de
mobilisatie zijn gehouden, in schril contrast. De reden lijkt duidelijk: opperbevelhebber
generaal Cornelis Jacobus Snijders (1852-1939) wenste niet dat de belligerenten een kijkje in
de Nederlandse militaire keuken kregen en gelastte daarom de vernietiging van alle
oefenstukken en verbood iedere berichtgeving in de pers.3 Hieraan lijkt trouw gehoor te zijn
gegeven, zij het dat het vakblad de Militaire Spectator wel aandacht aan het artillerie-optreden
besteedde, zonder het scenario van de manoeuvre prijs te geven.4 In de Tweede Kamer prees
de liberale jurist Hendrik Coenraad Dresselhuys (1870-1926) de manoeuvres, maar ging niet
in op details.5 Toch kunnen we op grond van flarden in verschillende archieven deze
manoeuvres reconstrueren en kunnen we ze plaatsen in het kader van het toenmalige
oefenprogramma en het proces van introductie van nieuwe wapens en tactische concepten.
Het verloop
Snijders kwam op 11 augustus 1916 met het voorstel in september of oktober oefeningen op
grote schaal te houden, die tien tot twaalf dagen zouden duren. Hij wenste het hoofdkwartier
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van het veldleger de leiding te geven over de II en IV divisie en in de ‘oefening telegrafie’,
het leggen van een pontonbrug, autoradiostations, het optreden van de cavaleriebrigade,
vliegtuigen en logistieke verzorging te integreren. De II divisie, gelegerd in Gelderland, moest
de grote rivieren oversteken en in gevechtscontact komen met de IV divisie, gelegerd in
oostelijk Noord-Brabant. De confrontatie moest plaatsvinden in het gebied begrensd door ’sHertogenbosch – Oirschot – Gemert – Uden – Grave.6 Generaal-majoor Willem Hendrik van
Terwisga (1861-1948), commandant van het veldleger, en zijn staf togen aan het werk.
Eind augustus lichtte Van Terwisga de commissarissen van de koningin in. Hij
beklemtoonde daarbij dat het noodzakelijk was een werkelijke oorlogstoestand na te bootsen.
Hij hoopte dat de burgemeesters in de betrokken regio hun volle medewerking zouden
verlenen wanneer eenheden onderdak moest worden geboden. Voor ongeveer de helft van de
troepen waren tenten, de anderen moesten ingekwartierd worden.7 Om de realiteitswaarde zo
hoog mogelijk te maken, kregen de uitvoerende commandanten per dag bevelen. Alleen Van
Terwisga en zijn staf kenden het volledige scenario. Van Terwisga verplaatste voor de duur
van de oefening zijn hoofdkwartier van Oosterhout (NB) naar ’s-Hertogenbosch. Vier
scheidsrechters volgden en regelden het oefenverloop, onder wie de latere minister Johan
Marie Jacques Hubert Lambooy en de latere opperbevelhebber Henri Gerard Winkelman,
toen beiden kapitein.
De Blauwe partij was de II divisie onder generaal-majoor Johannes Burger (18611928), de Rode bestond uit de IV divisie onder generaal-majoor Philip Wilhelm Weber (18571938). Aan deze divisie, gelegerd ten zuidwesten van Eindhoven waren de houwitserafdeling
en de cavaleriebrigade toegevoegd. Deze brigade, onder generaal-majoor W.H. Piepers, was
vanaf juni 1916 gelegerd in het gebied Oirschot – Son – Veghel – Schijndel – Boxtel. Aan de
brigade waren, mede wegens een gebrek aan paarden, in augustus 1914 eskadrons wielrijders
toegevoegd. Tijdens de manoeuvres was de staf van de brigade gevestigd in Boxtel, waar een
autoradiostation en een telefoonafdeling voor de verbinding met de hogere staven aan
toegevoegd waren.
De eerste oefendag was 20 september. Blauw trok via de Betuwe naar de Maas bij
Ravenstein, maakte daar op 22 september gebruik van de tijdelijke bruggen en trok NoordBrabant in. Kort voordien waren op de overgangsplaats een drietal landweerbataljons, die
daarvoor uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie waren gehaald, een mitrailleurcompagnie en
zoeklichten aangekomen onder bevel van luitenant-kolonel F.L.J. van de Pol. Deze troepen
richtten de 21e het bruggenhoofd in om de troepen van de II divisie op te vangen en
beschermd via ponton- en schipbruggen over de Maas bij Ravenstein-Herpen en Megen over
te brengen. Bij deze actie vonden al de eerste aanvallen van Rood plaats. Rood had
verschillende mogelijkheden de aanval van Blauw te ontdekken, met vliegtuigen die
verkenningsvluchten uitvoerden en met cavalerie-eenheden. Beide vond plaats.
Beide divisies hadden voor verkenningsdoeleinden vier vliegtuigen ter beschikking.
De luchtvaartafdeling beschikte in totaal in september 1916 over achttien Farman toestellen,
die verouderd waren vergeleken bij wat toen aan het Westfront vloog, dertien overgenomen
geïnterneerde toestellen en twee geïnterneerde die nog niet waren overgenomen.8
De IV divisie had een vliegkamp ingericht bij Vetbergen (Waalre), telefonisch
verbonden met het divisiehoofdkwartier. De vliegers namen de Maasovergang van Blauw en
de daaropvolgende opmars naar Veghel – Schijndel waar, en ‘bombardeerden’ de
spoorbruggen over de Maas. De divisiecommandant was tevreden over de informatie, al had
hij liever meer toestellen ter beschikking gehad. Zijn ‘tegenstander’ was minder positief over
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de bijdrage van het luchtwapen.9 De commandant van de luchtvaartafdeling, Hendrik
Walaardt Sacré (1873-1949), weet dit aan het feit dat Rood zich minder door het terrein had
verplaatst.
De cavaleristen deden meer dan alleen verkennen, ze voerden verscheidene aanvallen
uit om de rivierovergang te storen. Deze begonnen in de avond van de 22e en gingen de
volgende dag door. Ze werden met infanterievuur afgeslagen. De enige vermelding van het
graven van loopgraven tijdens de grote manoeuvres vinden we bij de inrichting van het
bruggenhoofd, ze bleven na de oefening liggen, met financiële compensatie voor de boeren.
Blauw trok de volgende dag zuidwaarts naar Veghel en omgeving en kwam bij de
Zuid-Willemsvaart opnieuw in gevechtscontact met de cavaleriebrigade. Hier werd een
mitrailleurcompagnie ingezet. Het nieuwe wapen moest zowel te velde als in dorpen beproefd
worden, en daarom werd de eenheid na de inzet bij Ravenstein opgedeeld in pelotons en
toegevoegd aan infanterie-eenheden van de II divisie.10
Na een rustdag werd de oefening op 25 september voortgezet met een gevecht op de
Sonse en Vresselse Heide tussen St. Oedenrode, Breugel en Lieshout. Rood sloeg Blauw
terug naar de Zuid-Willemsvaart bij Veghel, en Rood stelde zich nadien parallel aan het
kanaal langs de lijn Schijndel – Lieshout op. De cavaleriebrigade ondernam aan de oostelijke
zijde van deze opstelling een aanval naar de flank en rugzijde van Blauw. Hierop viel Blauw
verder terug tot Oss, achtervolgd door Rood. Op 27 september vingen de deelnemers aan met
de terugreis naar hun legeringsgebieden.11
Logistieke verzorging en verbindingen speelden gedurende de gehele oefening een
belangrijke rol.12 In de manoeuvres konden voorgenomen aanpassingen in het
bevoorradingssysteem beproefd worden. De aanvoer liep van een centraal magazijn,
Rotterdam, via een verplegingsspoortrein (VS) naar een eindstation per divisie. Op deze
eindstations werden de goederen overgeladen op de zogenaamde etappenverplegingsautotrein
(EVA), die op zijn beurt de aanvullingsplaatsen bevoorraadde, waar de eenheden de goederen
kwamen halen om deze naar de uitdelingsplaats te brengen. De EVA was de moderne
gemotoriseerde, en daardoor flexibele schakel in de bevoorrading. Ze moest bestaan uit ruim
veertig vracht- en bakauto’s, die echter nog niet allemaal daadwerkelijk aanwezig waren.13
Indien de omstandigheden het toelieten of noodzakelijk maakten, moest het systeem
zo flexibel zijn dat een van de schakels kon vervallen. De troepen zouden zelf lokaal moeten
voorzien in hun behoefte aan hooi, stro, aardappelen, groente, genotmiddelen, brandstof en
drinkwater.14
Het andere punt van zorg was dat de dagelijkse warme maaltijd door iedere soldaat
genuttigd werd. De legerleiding geloofde niet in zelf koken door soldaten. Keukenwagens
reden met de troep mee en daarin werd de warme maaltijd bereid. Kort voor de mobilisatie
waren met deze wagens de eerste ervaringen opgedaan. De serieproductie in Delft voor
daadwerkelijke invoering bij de eenheden begon in 1914. Drie jaar later waren ze in ruime
mate aanwezig. Tijdens de grote manoeuvres werden keukenwagens ingezet die de lopende
dag de troepen van warm eten moesten voorzien.15 De ingeblikte noodrantsoenen mochten
alleen gebruikt worden als deze voorziening faalde. Achter de keukenwagens waren
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proviandwagens aanwezig met eten voor de volgende dag. Aanvoer voor de vulling van de
proviandwagens liep via de EVA. Het moment waarop de commandant de locatie van de
aanvullingplaats – meestal langs een stuk verharde weg – vaststelde bleek wel een probleem.
Soms gebeurde dit te vroeg in relatie tot de troepenverplaatsing. Commandanten moesten er
rekening mee houden dat beladen van de EVA drie uur duurde en het transport nog eens een
tot twee uur. Het uitgangspunt van de oefening was geweest dat tijd en plaats van de
aankomst van de VS pas meegedeeld werd aan de strijdende partijen als het oefenverloop
zodanig was, dat deze niet korte tijd later weer veranderd behoefde te worden.16 Een ander
probleem was de timing van de komst van de keukenwagens bij de eenheden. Desondanks
achtten de logistieke autoriteiten de oefening geslaagd en met de ervaringen konden de
voorschriften worden verfijnd.17 In het bruggenhoofd bij Ravenstein werden nog de
traditionele tienmans kookketels en lokaal gevorderde veevoerketels gebruikt om warme
maaltijden te bereiden.
Voor verbindingen tussen staven over lange afstand bezat het veldleger een vijftal
mobiele radiotelegrafiestations, formeel nog in de beproevingsfase bij de genie, met een
bereik van 150 tot 200 kilometer. Tijdens de oefeningen waren ze bij de hogere staven
ingedeeld. Het nut was niet onomstreden. Van Terwisga meende dat het bestaande vaste
telefoon- en telegrafienet voldeed en dat zenden in code tijdrovend was.18 De beide
divisiecommandanten onderschreven deze nadelen, de commandant van de cavaleriebrigade
daarentegen achtte zulke mobiele verbindingsstations ‘bepaald noodzakelijk’.19 De ervaringen
tijdens de manoeuvres zetten een ontwikkeling in gang naar kleinere, nog mobielere
radiotelegrafiestations.
Kijken we naar de vernieuwingen die Snijders tijdens deze manoeuvres expliciet wilde
oefenen, dan kunnen we ons afvragen hoe deze passen in de situatie waarin het leger op dat
moment verkeerde. We plaatsen ze tegelijkertijd in een breder kader.
Vliegtuigen
De taak van het vliegtuig anno 1916 was verkenningen uitvoeren voor grondtroepen,
waarnemen van doelen ten behoeve van de artillerie, luchtgevechten uitvoeren en
bombarderen. Bij de belligerenten waren voor de verschillende taken inmiddels verschillende
typen vliegtuigen ontwikkeld en was de organisatie van de militaire luchtvaart daaraan
aangepast. Bovendien had het aantal toestellen aan het Westfront een enorme vlucht
genomen. De Nederlandse legerleiding was zich zowel van het grote belang van militaire
luchtvaart voor de oorlogvoering als van de snelle ontwikkelingen aan het front terdege
bewust. Snijders zelf was al jaren een groot voorstander van de ontwikkeling van de militaire
luchtvaart geweest, en in Walaardt Sacré bezat de Luchtvaartafdeling een kundig en energiek
leider. De Luchtvaartafdeling bleef goed op de hoogte van de nieuwe typen toestellen die de
belligerenten voor verschillende taken ontwikkelden. Walaardt Sacré zette op basis daarvan
een koers uit die de Nederlandse militaire luchtvaart zou moeten inslaan, al bleef dit voorlopig
nog theorie.20 Waar lagen de grenzen van het mogelijke?
Ten eerste bleef de omvang en de technische modernisering van de luchtvloot beperkt
door importproblemen. Het grootste probleem voor de luchtvaartafdeling was nieuwe
toestellen te verkrijgen en toestellen aan te passen aan de snelle technische ontwikkelingen op
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bewapeningsgebied. Van de zes in 1914 in Frankrijk bestelde Farman toestellen werden twee
niet geleverd. Op het moment dat de oorlog uitbrak waren er in totaal negen toestellen
aanwezig. Walaardt Sacré probeerde in het buitenland toestellen aan te kopen, maar
tevergeefs. Zelfs de vooraanstaande luchtvaartpionier
en vliegtuigproducent Henri Wijnmalen (1889-1964) ving in januari 1915 in Engeland bot.21
De belangrijkste Nederlandse vliegtuigbouwers werkten intussen voor de belligerenten:
Anthony Fokker (1890-1939) voor de Duitsers en Frits Koolhoven (1886-1946) voor de
Britse wapenfabriek Armstrong-Whitworth in Newcastle upon Tyne.
Het alternatief, binnenlandse productie, was in handen van Wijnmalen. Hij was sinds
1915 directeur van de Trompenburg-fabriek aan de Amsteldijk in Amsterdam die auto’s
(Spyker) en vliegtuigen produceerde. Wijnmalen produceerde Farman toestellen in licentie en
leverde er in 1915-1916 elf af. Uit Antwerpen gevluchte werknemers van de Minerva fabriek
waren samen met geld van Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen (1882-1962) hiervoor
belangrijke impulsen geweest.
Het ministerie van Oorlog hechtte aan deze fabriek zoveel belang dat toen deze in de
zomer van 1916 failliet dreigde te gaan – Wijnmalen was geen groot zakelijk talent -, het
ministerie in september beloofde de orderportefeuille zodanig te vullen (honderd
(vracht)auto’s en vijftig vliegtuigen), dat ze kon blijven doordraaien.22 De problematische
aanvoer van grondstoffen liet voorlopig nog niet toe dat meer dan enkele stuks vrachtauto’s of
vliegtuigen de fabriek verlieten.
Een belangrijke technische vernieuwing was de plaatsing van mitrailleurs op de
toestellen. De Nederlandse luchtmacht kon dit afkijken van geïnterneerde toestellen. Zo
bestudeerde de luchtvaartafdeling de Hotchkiss mitrailleur die bevestigd was op een
geïnterneerd Frans toestel ontworpen door Gabriel Voisin.23 Later kwam op deze wijze de
succesvolle Britse Lewis mitrailleur Nederland binnen. Eind 1915 kon een bok van
Nederlands fabrikaat gepresenteerd worden, om mitrailleurs aan vliegtuigen te bevestigen.24
Het grootste technische probleem echter was dat in Nederland geen vliegtuigmotoren
gebouwd konden worden. Succes kon alleen door aankoop daarvan in Frankrijk geboekt
worden; in 1915 en 1916 kwamen 27 Gnôme25 vliegtuigmotoren in Nederland aan.
Vliegtuigbommen bestelde de luchtvaartafdeling bij de staalfabriek van De Muinck Keizer in
Utrecht, maar deze levering liep traag.
Wat was er wel mogelijk? Veel oefenen in verkenningstaken voor grondtroepen en
doelwaarneming voor de artillerie, meestal in Oldebroek, in scenario’s die leken op het
Westfront.26 Om de samenwerking met de infanterie te bevorderen, beval Van Terwisga in
maart 1916 dat alle oefeningen van de III divisie aan de luchtvaartafdeling in Gilze-Rijen
gemeld moesten worden, om de vliegers en waarnemers zo veel mogelijk oefenmogelijkheden
te geven.27 Een maand later maakte Snijders dit bindend voor alle eenheden. Hij voegde er
aan toe dat ook bestrijding van luchtdoelen zo
geoefend kon worden.28 Camouflage, om waarneming te hinderen, was een nieuw aspect dat
hierbij aan de orde kwam. Sinds december 1915 oefende de vestingartillerie met dekkingen
van geschut om dit vanuit de lucht onzichtbaar te maken.29
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Een relatie tussen de luchtoorlog en de loopgravenoorlog vinden we kort voor de
manoeuvres tijdens schietoefeningen van de artillerie op 22 en 23 augustus bij
Vrouwenpolder (Walcheren). Het oefenverslag meldde ‘eenige vuren op artillerie en op
loopgraven werden geleid op de waarnemingen door den waarnemer in het vliegtuig gedaan,
die bleken juist te zijn’.30
Wat de manoeuvres toevoegden was dat ze een stap waren in het leren omgaan door
(hogere) staven met het luchtwapen, voor de samenwerking tussen grond- en luchteenheden
en ze leverden lessen hoe een vliegkamp ingericht moest worden dat voortdurend in contact
met een mobiele divisiestaf moest staan.31 Veel procedures stonden nog in de kinderschoenen
en de (on)mogelijkheden van de inzet van vliegtuigen waren nog lang niet bij alle officieren
genoegzaam bekend. Eerste luitenant waarnemer H. Voorwalt beklaagde zich over het gebrek
aan kennis in de staven hoe verkenningsopdrachten moesten worden geformuleerd en hoe de
samenwerking van de staven met de vliegers optimaal kon zijn.32 Dit cruciale punt werd later
in voorschriften geregeld.
Technisch raakte de kleine Nederlandse luchtvloot met rappe schreden achter bij de
belligerenten. De gewenste taakspecialisatie in toestellen kon niet plaatsvinden. De
legerleiding besefte dat maar al te goed. Als er een wapen was, waarvan het nut werd ingezien
en het gemis gevoeld, was het wel het vliegtuig.
De cavalerie
Zo nieuw als de militaire luchtvaart was, zo traditioneel was de cavalerie. Maar de cavalerie
was sinds de verhoogde vuurkracht van de late negentiende eeuw een wapen in crisis. Had dit
dure legeronderdeel nog wel toekomst en zo ja, was die toekomst in Nederland dan dezelfde
als die bij de grote mogendheden: oprichten van grote cavalerie eenheden die verkenningen
voor het veldleger uitvoerden, de flanken van eenheden beschermden en gevechtsacties
uitvoerden tijdens hun verkenningen? Het was dan ook niet onomstreden dat Nederland bij de
mobilisatie in augustus 1914 de regimenten huzaren die onder de divisies vielen samen met
het korps rijdende artillerie tot een cavaleriebrigade had geformeerd.33 Hiermee sloot de
legerleiding aan bij de legers van de grote mogendheden, waarbij voor de hoofdmacht uit
grote cavalerie-eenheden ingezet werden. De loopgravenoorlog en de motorisering
verhevigden de discussie over de toekomst van de cavalerie. Bij de belligerenten paste de
cavalerie zich aan de nieuwe omstandigheden aan door als infanterie te gaan vechten.
Bovendien incorporeerden cavalerie eenheden technische vernieuwingen. Diezelfde trend zien
we ook in Nederland.
In 1915 verschenen de eerste technische innovaties: mitrailleurs en een mobiele
telefoonafdeling.34 De invoering van de bajonet in 1916 was een signaal voor de andere
vechtwijze. De huzaar moest afgestegen van zijn paard kunnen vechten. Maar het ging verder,
cursussen in het voeren van de loopgraafoorlog en handgranaatwerpen werden ook voor
cavaleristen verplicht. In januari 1917 nam Van Terwisga het besluit dat (onder)officieren van
de cavalerie gedetacheerd moesten kunnen worden bij de infanterie om zich te bekwamen in
statische oorlogvoering.35
Voordat de cavaleriebrigade deelnam aan de grote manoeuvres was een vol
oefenprogramma afgewerkt. Het 3 Regiment Huzaren beoefende op 11 augustus een
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rivierovergang in de Maas bij Heerewaarden, en van 16 tot 18 augustus vond een
brigadeoefening plaats in het eigen legeringsgebied.36 Tien dagen later was er een
mobilisatieoefening. De brigade oefende hoe lang het zou duren voordat verlofgangers in hun
eenheden ingevoegd zouden zijn en de brigade gevechtsklaar was. Het scenario betrof een
aanval van Duitsland, waarbij de cavaleriebrigade de vijandelijke opmars achter de Maas
tussen Kessel en Thorn moest vertragen. De brigade trad op onder bevel van de commandant
van de IV divisie, zoals dat ook bij de grote manoeuvres het geval was. Als laatste beoefende
de brigade kort voor de grote manoeuvres nog het gevecht te voet, ‘een gevechtswijze, welk
de ervaringen door het ruiterwapen in den tegenwoordigen oorlog opgedaan, meer dan ooit
naar voren brengen’.37
De cavaleriebrigade, hoe traditioneel in opzet, had zich dus wel technisch en tactisch
ontwikkeld. De manoeuvres tonen aan dat ze niet ter discussie stond maar een actieve
verkennende en vechtende rol met moderne middelen was toegedacht.
Mitrailleurs
Samen met het vliegtuig was de mitrailleur in Nederland het meest besproken en relevantst
geachte nieuwe wapensysteem. De loopgravenstrijd maakte dit wapen volwassen. Na
jarenlange discussies kreeg het wapen nu een plaats in de legerorganisaties en een
uitgekristalliseerde rol in het gevecht. De ontwikkeling van zware mitrailleurs, door paarden
getrokken, die door hogere commandanten als extra vuursteun waar nodig ingezet konden
worden naar lichtere mitrailleurs die door kleinere eenheden, meestal infanteristen,
meegenomen konden worden in het gevecht zien we ook weerspiegeld in Nederland.
De Oostenrijkse Schwarzlose mitrailleur was in 1907 op bescheiden schaal ter
beproeving bij de infanterie en cavalerie ingevoerd. De formele oprichting van
mitrailleurafdelingen had in 1910-1911 plaatsgevonden. Aan elke divisie werd een bereden
afdeling van acht mitrailleurs toegevoegd. De divisiecommandant kon dus beschikken over
extra vuurkracht, getrokken door paarden die alleen in oorlogstijd daadwerkelijk beschikbaar
zouden zijn. Al voor de mobilisatie werd naar alternatieven gekeken om kleinere eenheden te
maken die gemakkelijker over het gevechtsveld verplaatsbaar waren. Zo ontstonden
mitrailleursecties of –pelotons (1912)38 hondentractie (1913).39Al op 4 augustus 1914 werd
daarom tot aanschaf en vordering van honden overgegaan ter aanvulling van het zeer
bescheiden aantal dat het leger in eigen bezit had.40 De mitrailleurafdelingen met
paardentractie werden in 1915 geheel opgeheven. De toekomst leek aan de pelotons en
secties. De regimentscommandant bepaalde de inzet van het mitrailleurpeloton, dat bestond
uit zes stukken en achttien hondenkarren. Deze kleinere eenheden lieten een veel flexibelere
inzet toe en naast honden kwamen ook motoren41 beschikbaar om de wapens en
munitievoorraad te vervoeren.
Hondentrekkracht was kort voor de grote manoeuvres ter discussie gekomen.
Gezondheidproblemen en vermoeidheid maakten honden niet altijd de meest ideale trekkers.
De ervaringen van de manoeuvres bevestigden dit, en het leidde uiteindelijk in 1918 tot
afschaffing van de mitrailleurhonden en de vervanging door menselijke trekkracht.42
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Cavealeristen met mitrailleur in stelling. Op de achtergrond afstandsmeting.

Mitrailleur met hondentractie.

Duidelijk was wel dat de ontwikkeling van de mitrailleur in 1916 nog niet was
afgelopen. Bijzonder innovatief was het werk van eerste luitenant Jean Pierre Bolten op het
gebied van motorisering van mitrailleurs. Boltens proeven uit 1915 plaatsten Nederland op dit
gebied op gelijke tred of zelfs voor op de belligerenten. Motormitrailleurs werden toegevoegd
aan de wielrijders en bleken ook inzetbaar tegen luchtdoelen. Een moeilijkheid was dat in
Nederland wegens de importproblemen geen serieproductie van motoren kon plaatsvinden,
noch bij Eysink noch bij Simplex.43
Een koppeling tussen de mitrailleur en een geheel nieuwe legerorganisatie maakte
kapitein Jacobus Petrus Joannes Verberne (1872-1955), een mitrailleurspecialist. Zijn scherpe
analyse van de steeds technologischer oorlogvoering was dat Nederland daar niet tot in het
uiterste met mee moest gaan, maar alternatieven moest zoeken die binnen de Nederlandse
mogelijkheden toch een krachtig leger gaven. Hij bepleitte een nieuwe Nederlandse
krijgsmacht, volledig gebaseerd op artillerie, een tienduizendtal mitrailleurs, vele vliegtuigen,
infanterie, wielrijders en prikkeldraad. Het paard, de hond en ouderwetse eenheden zoals de
cavaleriebrigade die hij nabootsingen achtte van grote mogendheden moesten uit de
organisatie verdwijnen. Hij schuwde niet met zijn denkbeelden de publiciteit te zoeken.44
Verberne constateerde dat met de opheffing van de mitrailleurafdelingen de troepenmitrailleur toch nog onvoldoende tot zijn recht kwam. De Nederlandse Schwarzlose
mitrailleur was daarvoor te zwaar. Verberne wenste lichte mitrailleurs zoals de bij de
belligerenten veelgebruikte Maxim. Ook beklemtoonde hij dat veel meer samenwerking met
de infanterie nodig was en dat de wielrijders dit wapen op hun fiets bevestigd moesten
krijgen.
Zowel de technische innovaties van Bolten als het streven om de mitrailleuraantallen
te verhogen of nieuwere, lichtere typen in te voeren, liepen spaak op het onvermogen van de
Nederlandse industrie deze wapens zelf te maken. In 1915 konden slechts 55 Schwarzlose uit
Oostenrijk en 175 Deense Madsen geweermitrailleurs aan de voorraad worden toegevoegd.45
In april 1917 waren 353 Schwarzlose mitrailleurs ‘08 aanwezig. De Madsens werden mede
ingezet voor de verdediging tegen aanvallen op voor de oorlogsproductie essentiële fabrieken.
In de Verenigde Staten bestelde Colt-mitrailleurs kwamen niet tijdig in Nederland aan.
Snijders becijferde het gewenste aantal mitrailleurs voor het veldleger en de linies samen op
3.000. Iedere mitrailleur zou bovendien over 70.000 patronen moeten beschikken.46 Dat was
voorlopig nog een onbereikbaar ideaal. Pas vanaf zomer 1917 kwam de productie in
Nederland van de zo succesvolle Britse lichte Lewis mitrailleur ter sprake.47
In 1915 en 1916 moest de legerleiding zich tevreden stellen met kleinschalige
beproevingen zoals van motormitrailleurs bij de cavaleriebrigade48, die tevens bedoeld waren
voor de bescherming van hoofdkwartieren. Ze konden ook tegen luchtdoelen ingezet worden.
De manoeuvres van 1916 passen in dit kader en, vergelijkbaar met de vliegtuigen, was er
gedaan wat mogelijk was verouderd en beperkt beschikbaar materieel zo optimaal mogelijk in
te zetten.
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Rivierovergang
Zou Nederlands grondgebied aangevallen worden, dan zou het veldleger hetzij in NoordBrabant, hetzij in Gelderland die aanval zo proberen te vertragen dat het de Vesting Holland
kon bereiken met minimale verliezen. De oefening van een ingewikkelde operatie als het
overzetten van tienduizenden manschappen over de grote rivieren was dus noodzakelijk en
werd regelmatig herhaald. Sinds het veldleger in Noord-Brabant was gelegerd, augustus 1914,
hield de legerleiding zich bezig met plaatsing van pontonen, schipbruggen en het geschikt
maken van de spoorbruggen voor troepen en voertuigen.49 Op 30 maart 1915 was een
oefening in het overzetten over het Hollandsch Diep gehouden. Deze werd, onder slechte
weersomstandigheden, herhaald in januari 1916.50 Een omvangrijke oefening vond kort voor
de grote manoeuvres plaats, de oefening Beijerland van 24 tot 29 mei 1916. Snijders had
tijdens de voorbereiding, die al in januari was begonnen, beklemtoond dat
oorlogsomstandigheden zo goed mogelijk nagebootst dienden te worden. Vliegtuigen
verzorgden verkenningstaken.51 Het werd uiteindelijk een omvangrijk scenario: ‘vijandelijke’
troepen, eenheden van de IV divisie en van de cavaleriebrigade, vielen vanuit het zuiden aan
en het Nederlandse veldleger, in de oefening twee regimenten infanterie en een afdeling
veldartillerie van de III divisie, viel terug van de Mark naar het Hollandsch Diep. Bij
Willemstad en Moerdijk werden deze eenheden met boten en door sleepboten getrokken
vlotten overgezet om posities in de Hoekse Waard in te nemen. Aan de zuidrand van de
Hoekse Waard en het Eiland van Dordrecht richtten zij een verdediging in. Op 29 mei kwam
het bevel in het nachtelijk duister via een pontonbrug over de Dortsche Kil en via de
spoorbrug Moerdijk terug te marcheren en in de tegenaanval te gaan. De oefening had veel
nuttige ervaringen opgeleverd maar de intentie oorlogsomstandigheden te benaderen was
volgens Snijders, die zelf bij de overtocht aanwezig was geweest, onvoldoende in praktijk
gebracht. Hij miste onder meer het gevoel van urgentie, dat echte oorlog kenmerkt. 52 De
bevoorrading had plaatsgevonden vanuit Rotterdam per trein, vrachtauto en, in de Hoekse
Waard, per stoomtram.53
Meteen na de grote manoeuvres stonden alweer andere rivierovergangen op de
oefenkalender. Van 17 tot 19 oktober beoefenden regimenten infanterie van de IV divisie een
oversteek van de Bergse Maas en een aanval op Woudrichem. In het verslag werd melding
gemaakt van prikkeldraadversperringen voor de hoofdverdedigingslijn.54 Dit duidde er op dat
in ieder geval een aanval op een verdedigde positie in de oefening was opgenomen.
In september 1916 zijn in een ’gevecht’ van grote omvang de nieuwe elementen in de
oorlogvoering die Snijders vooraf had geïdentificeerd, beoefend. Van verbindingen en
aanvoer van voeding tot luchtvaart en mitrailleurs konden de bestaande voorschriften op basis
van deze ervaring aangepast worden. Daarnaast echter, bestond de categorie ‘moderne
strijdmiddelen’, het belang waarvan de legerleiding zich terdege bewust was, maar die
midden 1916 nog geen onderdeel van de reguliere uitrusting waren.
Moderne strijdmiddelen
Op velerlei manieren maakte de Nederlandse legerleiding kennis met de snel veranderende
werkelijkheid van de oorlog aan het loopgravenfront. De pers berichtte dagelijks uitvoerig
over de gebeurtenissen aan alle fronten. Voor de officieren vatte de Militaire Spectator de
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gevechten maandelijks samen. Een verdere duiding gaven de analyses uit 1915 in hetzelfde
tijdschrift van Petrus Josephus Munnekrede (1873-1949) leraar aan de Hogere Krijgsschool
en werkzaam bij de Generale Staf. Het waren goed gedocumenteerde stukken, zeker over het
Duitse loopgravensysteem.55 Munnekrede zag het belang van nieuwe technische
ontwikkelingen die in de loopgravenoorlog tot hun recht kwamen en hij begreep de tactische
implicaties. Begin 1915 al was voor hem duidelijk hoe belangrijk het vliegtuig was voor
verkenningsdoeleinden, welke eisen de loopgravenoorlog aan de individuele infanterist stelde,
dat de mortier, de handgranaat, de ondergrondse mijn, de bajonet, het prikkeldraad en
camouflage wezenlijk aan belang hadden gewonnen. In zijn bijdrage van oktober
beklemtoonde hij de mitrailleur, die soms om de veertig meter opgesteld waren, de
stormaanval op korte afstand van de infanterist, het belang van vuuroverwicht van de artillerie
en de mitrailleurs en van telefoonverbindingen. Hij gaf tekeningen over de inrichting van
loopgravenstelsels. Tevens maakte hij melding van de geslaagde poging van 31 LWI56 onder
kapitein Van Marle in de natte Nederlandse polderbodem een droge loopgraaf te maken.57
Ook andere periodieken gaven regelmatig analyses. Zo duidden twee oud-ministers van
Oorlog de strijd, Hendrikus Colijn voor het protestantse volksdeel in Stemmen des Tijds en
Hendrik Pieter Staal voor de liberale lezers van Het Vaderland. Kolonel J.C. van de Belt
bediende de lezers van De Avondpost.
Ook buitenlandse vakbladen bleven toegankelijk. Net als voor de oorlog werden het
Militär Wochenblatt (Berlijn) en de Internationale Revue über die gesamten Armeen und
Flotten (Kassel) gretig gelezen. Bovendien kwamen al snel de eerste boeken over de
gevechten op de markt. Een voorbeeld hiervan is het werk van oorlogscorrespondent Jan
Fabius (1888-1964).58 Oorlogscorrespondent Henri Jan Barend van Roijen, verbonden aan de
NRC, hield lezingen.59 Andere correspondenten waren Max Blokzijl (1884-1946) voor het
Algemeen Handelsblad in 1917-1918, Johan Fabricius (1899-1981) voor De Gids in 1918, en
Marcus van Blankenstein60 (1880-1964) en Lodewijk Grondijs61 (1878-1961) voor de NRC.
Een andere vorm van publieke bekendheid waren presentaties zoals in november 1915.
Krantenadvertenties riepen toen op voor een kwartje in park Zorgvliet (Stadhouderslaan) in
Den Haag een bezoek te brengen aan ‘overdekte loopgraven met schuilplaats zooals die in de
tegenwoordigen oorlog worden gebruikt’, aangelegd door het regiment Grenadiers en Jagers.
Op 28 juli 1916 vond in Breda de eerste legerdag plaats, waarin het publiek het moderne
materieel en demonstraties van gevechten kon aanschouwen.
De informatie werd voor ingewijden verder aangevuld met de berichten en analyses
van de III afdeling van de Generale Staf onder leiding van ritmeester Hendrik Anton Cornelis
Fabius (1878-1957); van militaire attachees, die Nederland vanaf juli 1916 naar Londen,
Parijs en Berlijn uitzond en van officieren die het front bezochten. Deze bezoeken dateren pas
van na de grote manoeuvres. Gedurende de gehele oorlog was de kondschapsdienst actief.
Burgers rapporteerden aan de militaire autoriteiten activiteiten direct over de grens.
Al deze informatie, samen met bevindingen opgedaan tijdens oefeningen en
wapentechnische innovaties – zoals die van Bolten – moesten de krijgsmacht up to date
houden. We kunnen innovaties onderscheiden in die van technische en die van tactische aard.
De laatste betroffen bij uitstek de loopgravenstrijd, waarin de wapens, infanterie en artillerie
in het bijzonder, steeds nauwer moesten gaan samenwerken, en waar steeds meer specialisatie
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ontstond om nieuwe wapens als vlammenwerpers, lichte mitrailleurs, handgranaten,
granaatwerpers, gas, tanks enz. Vele infanteristen moesten daarom omscholen van de
traditionele geweerdrager naar technisch specialist. Al in 1915 verschenen de eerste
herzieningen en aanvullingen op de tactische voorschriften. Speciaal voor de
loopgravenoorlog verscheen in 1916 Tactische en technische wenken voor de landmacht, de
eerste formele vastlegging van het moderne loopgravengevecht, inclusief gasaanvallen.
De technische innovatie kwam vooral van het staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen
(AI). Dit bestond uit de constructiewerkplaatsen in Delft en de munitiefabriek62 en de
werkplaats draagbare wapenen aan de Hembrug, Zaandam. Het aantal werknemers bij de AI
groeide tussen 1913 en 1917 van 1.200 tot 8.500.
In mei 1915 werd, min of meer vergelijkbaar met de ministeries voor munitie in
Frankrijk en Groot-Brittannië, het Munitiebureau ingesteld om aankoop en productie van
wapens en munitie te coördineren. Voorzitter werd de Delftse hoogleraar en oud-officier, oudvoorzitter van de mitrailleurcommissie (1900) Louis Anne van Roijen (1865-1946). Kort
nadien herrees de Commissie van Proefneming onder luitenant-kolonel Jan Christiaan ten
Noever de Brauw (1863-1944). Beide organen zouden in steeds nauwere samenwerking,
samen met de AI, de Nederlandse aankoop, beproeving en productie van wapens en munitie
leiden. Wat kon op het gebied van de moderne strijdmiddelen bereikt worden?
Handgranaten
Een wapen dat in de Japans-Russische oorlog (1904-1905) in moderne vorm zijn intrede deed,
was de handgranaat. Zelfs nog voordat de strijd in 1914in loopgraven was verzand, maakten
Bosboom en Snijders zich zorgen over het gebrek in Nederland hieraan.63 De eerste berichten
van oefenen met handgranaten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam dateerden van december 1914.64 Het volgende jaar werden nieuwe typen beproefd
en dat leidde in oktober 1915 tot een besluit van de minister 50.000 handgranaten te laten
maken.65 Dit betrof in het bijzonder een eigen Nederlands ontwerp uit 1915 van eerste
luitenant Willem Frederik Grotendorst. Het grote aantal dat de minister wenste, werd
voorlopig echter niet gehaald. In juni 1916 was nog slechts een duizendtal beschikbaar, terwijl
Snijders toen al uitging van een behoefte van honderd- tot zelfs tweehonderdduizend. Een
eenvoudiger ontwerp van een springbus door kapitein Boekholt, ontwikkeld in de jaren 19151916, kampte met hetzelfde probleem dat massaproductie langzaam op gang kwam.66 Toen de
commandant van de I divisie in oktober 1916 om 10.000 handgranaten voor de
kustverdediging vroeg, moest de opperbevelhebber hem teleurstellen omdat de gewenste
dagproductie van 800 nog niet gehaald werd. Bosboom had in juli gevraagd om een snelle
productie van 45.000, maar dat aantal was eind 1916 nog ver weg.67 De uitweg van
bestellingen in het buitenland zoals in 1916 100.000 stuks in Duitsland, bood geen oplossing
omdat de levering te lang op zich liet wachten.68 Uiteindelijk zou de eigen productie in 1917
goed op gang komen.
Ter vergelijking: het Britse leger, zo’n tien maal groter dan het Nederlandse, kreeg in
1915 wekelijks 250.000 handgranaten aangeleverd. Van het succesvolste type, de Mill’s
Bomb zijn er bij benadering vanaf 1915 zeventig miljoen gegooid. Het Duitse leger ging met
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enkele tienduizenden handgranaten in 1914 de oorlog in. In 1916 steeg de maandproductie
van 1,4 tot 4,2 miljoen, met een top van 7 miljoen eind 1916.69
Om het oefenen bij de troep te stimuleren werd ‘handgranaatwerpen’ als sportief
nummer in atletiekwedstrijden van het leger opgenomen. Snijders liet dit in augustus 1916
beëindigen, omdat er inmiddels voldoende oefenmogelijkheden waren. Hiertoe had in grote
mate de eind 1915 op de Kemperheide bij Arnhem opgerichte Handgranaatschool
bijgedragen. Daar was oefenen met scherpe handgranaten mogelijk. Via de cursussen konden
officieren zo de kennis bij de troep verspreiden.70 Snel daarna kwamen er overal in den lande
dergelijke scholen. De Centrale Handgranaatschool bij Arnhem ontwikkelde zich tot een
kweekvijver van veel andere nieuwe ontwikkelingen, daar werd voor het eerst geoefend met
helmen, gasmaskers en verschillende typen handgranaten.71 Snijders bepaalde in de zomer
van 1917 dat het handgranaatwerpen in volledig veldtenue moest worden gedaan, en dat ook
helmen en gasmaskers beschikbaar moesten zijn.72
Tractie met rupsbanden
Rupsbanden zijn sinds de Eerste Wereldoorlog onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling
van de tank, die voor het eerst in september 1916, vier dagen voor het begin van de
Nederlandse grote manoeuvres, aan de Somme werd ingezet. De Nederlandse pers kwam op
16 en 18 september met de eerste van het persbureau Reuter en uit Britse kranten
overgenomen berichten over ‘geblindeerde auto’s’, ‘stalen landschepen’ en ‘tanks’. Dat een
revolutionaire vernieuwing zijn intrede in de oorlogvoering deed, werd toen nog niet gevoeld.
Het Nederlandse leger toonde er geen belangstelling voor.
Wel was er enige belangstelling voor een andere toepassing van rupsbanden, namelijk
voor zwaar transport van stukken geschut in moeilijk terrein. Dit was al in 1914 begonnen
toen de Nederlandse Heidemaatschappij de Caterpillar tractor uit de fabriek van Benjamin
Holt (1849-1920) onder de aandacht van de legerleiding bracht.73 De Heidemij beschikte als
enige in Nederland over een exemplaar, dat zich in Oosterbeek bevond. De maatschappij, die
er steeds op wees dat buitenlandse legers grote bestellingen plaatsten, toonde zich zeer
meegaand defensie te accommoderen met informatie en beproevingen, maar uiteindelijk
besloot Snijders er van af te zien.74 Het ministerie beperkte zich in 1916 tot de aanschaf van
motortrucks bij General Motors75 en het jaar daarop van twee trekmotoren bij Holt’s
Manufacturing Co in Peoria (Illinois). In Nederland zelf bracht in december 1916 de
Rotterdamse firma Boden de tractor onder de aandacht van Oorlog. Het ministerie wilde zich
echter voorlopig beperken tot proeven met de uit de VS aangekomen twee tractoren. Kapitein
Karel Eduard Oudendijk (1872–1955), betrokken bij veel proefnemingen van moderne
technologie, legde zich hier in Delft op toe. Het vraagstuk van gemotoriseerde trekkracht, en
de inzet van rupsbanden, richtte zich speciaal op het transport van de zware 15cm houwitsers
in moeilijk begaanbaar terrein. In januari 1917 vond in Oldebroek de eerste beproeving
plaats.76 Deze kwestie zou in de zomer van 1917, toen er inmiddels een tweede
houwitserafdeling was opgericht, leiden tot de oprichting van de commissie autotractie om het
motoriseringsvraagstuk in al zijn aspecten te bestuderen.77
Houwitserafdeling
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De houwitser is een stuk geschut met een korte loop, dat krombaanvuur afgeeft, en daarom bij
uitstek geschikt is voor de loopgravenoorlog. Het Nederlandse leger bezat houwitsers van
Krupp-fabricaat, geformeerd tot een houwitserafdeling en tijdens de manoeuvres ingedeeld bij
de Rode partij. De aard van de oorlog vroeg om aankoop van nieuwe stukken, daarom werd in
1915 de blik naar Bofors in Zweden gewend.78 Kapitein Gerard de Josselin de Jong (1870–
1925) ging naar Zweden om te onderhandelen, niet alleen voor de levering van geschut maar
ook van ruwe grondstoffen, zodat de geschutproductie in Nederland kon plaatsvinden.79 Het
zou tot eind 1917 duren voordat de goederen daadwerkelijk in Nederland aankwamen. Omdat
de nood hoog was, klopte de legerleiding in 1916 toch weer bij Krupp aan, maar die
onderhandelingen waren gecompliceerd aangezien de Duitsers grondstoffen als nikkel als
tegenprestatie wensten. Dit materiaal gold als contrabande. Pas in maart 1917 kwamen de
eerste twee houwitsers van Krupp aan, er waren er twaalf besteld.80 Dat houwitsers voor de
loopgravenoorlog bedoeld waren bleek duidelijk uit de oefening van 5 en 6 september 1917
tussen Rucphen en Rijsbergen toen onder meer een granaattrechter met mitrailleuropstelling,
een ‘ijzerdraadversperring’, een loopgraaf en een versterking in de tweede linie als doelen
aangegeven werden.81
Eind 1916 bezat het leger veertig houwitsers met 66.000 granaten, deels uit Zweden.82
Ze waren ingedeeld bij het 3 Regiment Vestingartillerie. Eind 1917 waren daar twee
houwitsers uit Duitsland en acht uit Zweden bijgekomen.
Loopgraven
Loopgraven waren bekend uit de vestingoorlog, maar golden als een tijdelijk verschijnsel,
noodzakelijk bij belegeringen van versterkte posities of voor kortstondige dekking van
infanteristen. Ze mochten het offensieve optreden van de infanterie niet smoren. De JapansRussische oorlog had sprekende voorbeelden van loopgraven zowel bij belegeringen als te
velde laten zien, maar in die oorlog waren de veldslagen niet vastgelopen in een langdurige
loopgravenstrijd. In het najaar van 1914 was het nog vraag hoe tijdelijk de loopgraven van
Frankrijk en Vlaanderen zouden zijn. In ieder geval maakte de commandant van het veldleger
toen al de opmerking dat de loopgravenstrijd, hij sprak over ‘slagveldversterking’, beoefend
diende te worden, waarbij hij er van uitging dat de beginselen van deze vorm van vechten bij
de officieren algemeen bekend waren.83 In de loop van de maanden nam de Generale Staf
maatregelen van verschillende aard die wijzen op verhoogde aandacht voor deze vorm van
oorlogvoeren. Zo kreeg iedere divisie ten minste een oefenloopgraaf in zijn legeringsgebied
en oefenden van 13 tot 16 oktober 1914 de Grenadiers en Jagers samen met de veldpioniers
‘in het inrichten van een versterkte veldstelling’ met loopgraven, prikkeldraadversperringen
en mitrailleurs.84 De commandant van het veldleger meende begin 1915 al: ‘uit het verloop
van den huidigen oorlog is ten duidelijksten gebleken, dat de infanterie groote behoefte heeft
aan pioniergereedschappen’.85 Deze ontbraken.86 Verstrekking van schoppen, bijlen en tangen
kreeg snel meer aandacht. Kapitein W. Froger, een kenner van deze materie en al jarenlang
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beijveraar van meer pionierkennis bij de infanterie, paste het voorschrift op dit gebied aan.87
In juli 1915 verordonneerde Snijders dat alle infanteristen ‘een stuk draagbaar
pioniergereedschap’ bij zich moesten hebben.88 Net als bij de belligerenten werd het
opwerpen van veldversterkingen het werk van iedere infanterist.89 In zijn meest uitgewerkte
vorm zien we de loopgravenstrijd terug in de oefening van maart 1915 in de Stelling Naarden.
Daar moest een enkele kilometers diep, uit meerdere linies bestaande verdedigingslijn de
opmars naar Amsterdam blokkeren.90 Van zulke complexe loopgraafsystemen zou in NoordBrabant nooit sprake zijn.
Schilden om de infanteristen in de loopgraven te beschermen kwamen ook in 1915
beschikbaar. Snijders meldde in juni 1916 dat 40.000 stuks ’welke dienen om het
verdedigingsvermogen van onze permanente stellingen en van de eventueel door het veldleger
in te nemen stellingen te verhoogen’ praktisch gereed waren.91
De ‘ijzerdraadversperring’ en de bestrijding daarvan kreeg nadrukkelijk aandacht.
Opmerkelijk is dat de bangalore torpedo, een staaf met springstof die onder zo’n versperring
geschoven werd, al in 1913 door de Nederlandse genie op Fort Rijnauwen en bij Zeist, naar
aanleiding van een artikel in het Britse Royal Engineer Journal, was beproefd. Gedurende de
mobilisatie groeide de belangstelling voor prikkeldraad en methoden tot vernietiging ervan
enorm.92
Op tactisch gebied is de verhoogde aandacht van de cavalerie voor de oorlog op de
grond en in de loopgraaf al aangehaald. Voor de artillerie gold dat, en dat was een juiste
analyse, de loopgravenstrijd alleen in nauwe samenwerking met de infanterie gevoerd kon
worden omdat alleen onder voortdurende vuurdekking nog beweging op het slagveld mogelijk
was.93 In de militaire pers was dit een thema waarover al sinds de Japans-Russische oorlog
werd gesproken. De beklemtoning van de noodzaak ervan tijdens de mobilisatie doet
vermoeden dat infanteristen en artilleristen nog te vaak separaat oefenden. We treffen dit
thema aan bij vele oefeningen zoals in maart 1916 toen een regiment de veldartillerie
infanteristen uitnodigde deel te nemen aan schietoefeningen.94 Ten tijde van de grote
manoeuvres herhaalde de commandant van de IX infanteriebrigade dit. Ook de Militaire
Spectator besteedde in een uitvoerig artikel door een deelnemende artillerieofficier aandacht
aan deze zaak.95 Nicolaas Theodorus Carstens (1886-1945) bepleitte oefeningen van twee
partijen waarin artillerie en infanterie op het laagste tactische niveau samenwerkten.
Infanteristen moesten zich meer bewust worden wat de rol van de artillerie in het gevecht kon
zijn en de artillerist moest meer op de tactische manoeuvre gericht gaan denken. Het
artillerievuur moest korter bij het infanterieoptreden, als werkelijke ondersteuning in het
gevecht afgegeven worden. Daarvan had Carstens tijdens de manoeuvres nog te weinig
voorbeelden gezien. In dat kader bepleitte hij de mogelijke opdeling van artillerie-eenheden in
kleinere verbanden om de infanterie goed te kunnen steunen. Carstens sprak dan ook zijn
steun uit aan Van Terwisga’s streven het belang van deze zaak onder de aandacht van het
officierskorps te brengen.96 Begin 1917 spoorde de veldlegercommandant zijn
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divisiecommandanten aan de oefeningen van de artillerie altijd te combineren met
infanteristen.97 Deze tactische problematiek was dus eigen aan zowel mobiele als statische
oorlog, en was daarmee het duidelijkste voorbeeld voor een toentertijd groeiende opinie dat
wat artillerie betrof de beide vormen van optreden naar elkaar toegroeiden. De detachering
van de meest innovatief denkende artillerieofficier, Pieter Daniël van Essen (1870-1925), bij
de manoeuvres toonde ook dit bevel aan. Hij diende met voorstellen te komen voor een betere
afstemming van het optreden van de artillerie met zowel de infanterie als de
luchtvaartafdeling.
Mortieren
Vergelijkbaar met de handgranaat groeide ook de belangstelling voor de mortier explosief. De
loopgraven vroegen om relatief licht geschut, dat in een steile, hoge baan projectielen in de
vijandelijke loopgraaf kon krijgen. In Duitsland was de Minenwerfer, geproduceerd door
Rheinmetall al sinds 1909 bekend, net als met de mitrailleur had het Duitse leger hierin
aanvankelijk de leidende positie in Europa. De Fransen en Britten hadden pas in 1915 weer
bruikbare mortieren ontwikkeld met de introductie van de mortier de tranchée en de Stokes
loopgraafmortier. Samen met de Lewis lichte mitrailleur beschikte het Britse leger zodoende
over uitstekende lichte wapens, waarmee de infanterie gemakkelijk in de loopgraven kon
optreden.
Begin 1915 gaf Snijders de AI opdracht oude mortieren die al in de bewapening
waren, geschikt te maken als ‘bommenwerper’. Hij wees daarbij nadrukkelijk op het gebruik
van dit wapen aan het Westfront.98 Hiermee moesten ze een specifiek loopgraafwapen
worden, maar dit bleek technisch allerminst gemakkelijk. Tussen de eerste opdracht en het
begin van de productie zat twee jaar!
Vernieuwender was de productie van 200 bommenwerpers 25mm met trotyllading
voor bereik tot 600 meter. Deze waren in 1916 ontwikkeld door kapitein KNIL Samuel
Nicolaas Pieter Tierie en de AI. In februari werd de aanmaak van 200 stuks met 20.000
bommen goedgekeurd. De productie was in handen van Burgerhouts Machinefabriek en
Scheepswerf. Machinefabriek Braat, ook uit Rotterdam, leverde de bomlichamen. Net als bij
de handgranaten kwam de productie van mortieren en bommenwerpers pas in de loop van
1917 van de grond.99
Chemische oorlogvoering
De NRC van 24 april 1915 nam een Brits bericht over dat tijdens de strijd bij Ieper de vijand
‘op groote schaal gebruik maakte van toestellen die verstikkende gassen ontwikkelde’.100 Veel
ophef maakte de pers er niet over. In het maandelijkse overzicht in de Militaire Spectator
werd de gasaanval niet eens vermeld! Toch bleef het niet onopgemerkt. Al een maand later
trad de AI in contact met de Sociëteit voor chemische industrie in Katwijk over Nederlandse
productie van dergelijke gassen.101 Snijders gaf in juni de AI opdracht de ontwikkeling van
bedwelmende gassen voor oorlogsgebruik snel ter hand te nemen. Een probleem vormde de
productie van de chemische middelen, die in Nederland zelf moest plaatsvinden. De
oorlogsomstandigheden maakten het moeilijk grondstoffen uit het buitenland te verkrijgen,
bovendien was problematisch de exacte chemische samenstelling van de inhoud van de Duitse
gascilinders te kennen. Er moest dus een in Nederland produceerbaar, effectief gas gevonden
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worden. Na de aanzet in Katwijk en bij de geneesmiddelenfabriek van Stheeman in Meppel
kwam zwaveldioxide productie vanaf voorjaar 1916 op gang bij de Vereenigde Chemische
Fabrieken Kralingse Veer. De minister maakte fl 400.000 vrij voor de aanmaak van
grondstoffen.102 De krijgsmachtexperts op chemisch gebied waren luitenant-kolonel Carel
Frederik Gey van Pittius (1866–1945)103 en kapitein Jan David Berkhout (1868–1945), van
het scheikundig laboratorium van de AI. Grootschalige productie lukte voorlopig nog niet.104
In maart 1916 was er voor het eerst sprake van gifgasprojectielen, in dit geval af te
vuren door mortieren, dus voor de korte afstand.105 Projectielen gevuld met zwaveldioxide
werden in mei en juli 1916 in Oldebroek beproefd. De resultaten waren zodanig dat Snijders
besloot door te gaan. Eind van het jaar stelde hij de behoefte op 35.000 projectielen, op korte
termijn achtte hij 9.000 haalbaar. Voorwaarde was wel dat de productie van mortieren werd
verhoogd.106 Mortieren werden in 1916 en 1917 dus zowel als ‘bommenwerper’ met
mijngranaat als voor gas beproefd. Er waren er 116 in voorraad.107
Vooruitlopend op de uitbreiding van de granaatproductie wilde Bosboom de productie
van de gassen verhogen. De fabriek in Kralingse Veer produceerde 3.000 kilo per etmaal, van
een nieuwe fabriek in Zwijndrecht kon 1.000 kilo verwacht worden. Dat was te weinig, al was
verdubbeling als Nederland in oorlog zou raken wel mogelijk. Bosboom wenste een derde
fabriek.108 Twee dagen na zijn aantreden vroeg minister Jean Jacques Rambonnet zich af of
dat wel nodig was. Uiteindelijk bleken de gasaanvallen met mortieren te weinig effectief,
maar Snijders achtte het bezit van gasgranaten van zodanig groot belang dat hij in augustus
1917 opnieuw opdracht gaf deze te ontwikkelen en beproeven.109 Deze opdracht leidde in
september tot de oprichting van een commissie van chemische deskundigen. 110 Deze
commissie adviseerde fosgeen als vulling voor de gasgranaten voor het 15cm kanon.
Terwijl vanuit de AI de gasoorlog werd voorbereid, deed de inspecteur van de
geneeskundige dienst zijn best de beschermingsmaatregelen te ontwikkelen en te organiseren.
De eerste aanvraag voor gasbeschermingsmiddelen kwam in juni 1915 van de commandant in
Zeeland. De productie van eenvoudige beschermingskapjes kwam nog dat jaar op gang. In
1916 werden de eerste maskers bij de troep beproefd. Diezelfde maand meldde Snijders dat er
inmiddels 24.000 gasmaskers – mondkapjes met oogbescherming - in het Rijksmagazijn
waren opgelegd. Hij verklaarde tevens dat hij alleen gasaanvallen verwachtte als legers
langere tijd tegenover elkaar lagen. Het acute gevaar moest niet worden overdreven. Gas
verwoei snel en was dus slechts in zeer bepaalde omstandigheden inzetbaar.111 In februari
1917 waren er 39.000 beschikbaar, van geavanceerdere maskers bestelde het leger er 50.000.
Snijders schatte in mei 1917 zeker 400.000 maskers nodig te hebben mocht er oorlog
uitbreken.112
Stalen helm
Een laatste vernieuwing van voor de grote manoeuvres was de stalen helm. Snijders maakte in
december 1915 de minister er op attent dat Nederland deze Franse vinding moest
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overnemen.113 In april vonden de eerste schietproeven plaats en in augustus 1916 en volgende
maanden gingen er orders uit naar de fabriek aan de Haagse Laakhaven van Johannes Baptist
van Heyst (1845-1924) en die van de broers Frederik Willem (1858-1928) en Wouter Cornelis
Braat (1860-1930) in Delft, voor 100.000 helmen.114 Op invoering bij de troep was het echter
nog wachten tot 1917. In de zomer van 1916 beproefden soldaten het Nederlands
helmontwerp, dat december 1916 werd vastgesteld. Het binnenwerk kwam van de Haagse
firma van Frans Pauwels.115
Om sneller de gewenste 100.000 stuks beschikbaar te hebben werd in 1916 ook in
Frankrijk, Engeland, Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten naar leveranciers gezocht.
Uiteindelijk kwamen alleen Franse helmen bij de AI in beproeving.
Bij de belligerenten was 1915 het jaar waarin de stalen helm zijn intrede deed, te
beginnen in de nazomer met de Franse casque Adrian116 en later in dat jaar de Duitse
Stahlhelm. De Britse helm, ontwikkeld door John L. Brodie, werd in de herfst van 1915
kleinschalig gebruikt en kwam in het voorjaar van 1916 in grote aantallen beschikbaar.117
De trage beschikbaarheid van de moderne strijdmiddelen was wel een probleem,
zowel voor het moreel van de eigen troepen, als het naar het buitenland tonen van de
Nederlandse militaire kracht. Hierover werd openbaar gediscussieerd. De discussies in de
Tweede Kamer vormden hiervoor een impuls, maar ook kritische publicaties zoals van het
vrijzinnig liberale Kamerlid Henri Marchant, onder meer in Vragen des Tijds. In de pers werd
opvallend openhartig over deze materie geschreven. Het doel de van de berichten was zeer
waarschijnlijk de idee te ontzenuwen dat Nederland niets deed en zijn achterstand vergrootte.
Zo gaf de NRC op 9 juni 1916 aan dat er veel was gedaan op het gebied van munitieproductie,
handgranaten, gasmaskers, (vracht)auto’s, zoeklichten, radiotelegrafie, vliegtuigen en
mortieren. De krant meldde bovendien dat ‘voor de toepassing van gassen als afweermiddelen
een zeer doeltreffende oplossing was bereikt’.
Eind oktober 1916 zette de regering zelfs een klein publiciteitsoffensief in door voor
24 journalisten een tweedaagse excursie bij de AI te verzorgen. Het resultaat was een
overzicht in de breedte van de Nederlandse oorlogsproductie en de successen en problemen
bij de fabricage van moderne wapens, transportmiddelen enz.118
Slotbeschouwing
De Nederlandse legerleiding was over het algemeen goed op de hoogte van de ontwikkelingen
aan het Westfront. De aanpassing van gevechtsvoorschriften bijvoorbeeld, ging betrekkelijk
snel, evenals de aanzet tot overnemen van relevant geachte ontwikkelingen. Technische
moeilijkheden de innovaties te produceren en grondstoffen voor massaproductie vormden de
bottlenecks, niet de financiële mogelijkheden.119 Sommige militaire autoriteiten vreesden dat
trage introductie van innovaties het moreel ondermijnde.120
De manoeuvres van 1916 toonden aan dat ontwikkelingen over het algemeen begrepen
en soms zelf direct gevolgd werden, maar de implementatie van technische vindingen in enige
omvang onmogelijk was. Wel werkte de legerleiding er aan via gestructureerde aankoop en
stimulering van binnenlandse productie achterstanden in te lopen. Dat zou in de loop van
1917 en 1918 enigszins lukken.
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Het scenario van de manoeuvre was vrij klassiek: het veldleger ging in Brabant de
confrontatie aan, maar viel tijdig achter de grote rivieren terug. Snijders is nooit van plan
geweest een veldslag te voeren, daarvoor had hij die troepen veel te hard nodig in de tweede
fase van de strijd, achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Oost-Brabant als plaats van
handeling was enerzijds ingegeven door de financiën: er was minder boerenland, en dus
hoefde minder schadevergoeding betaald te worden. Anderzijds was dit het gebied waar een
Duitse aanval doorheen zou kunnen gaan, of dat door de Geallieerden gebruikt zou kunnen
worden om het Duitse leger achter de Rijn te jagen. Aan de zuidgrens was het potentiële
oorlogsgevaar het grootst. Opmerkelijk in het scenario is dat Blauw – de eigen troepen – in
het offensief ging, minder opmerkelijk is de keuze voor bewegingsoorlog. Ten eerste omdat
de langdurige strijd in stellingen in andere oefeningen in die stellingen werd beproefd, ten
tweede omdat het de moeilijkste vorm van oorlogvoeren werd geacht en ten derde omdat ook
in de bewegingsoorlog steeds meer elementen ingebracht konden worden, die ook in de
loopgravenoorlog terug te vinden waren. Snijders had bovendien in 1915 al vastgesteld: ’De
tegenwoordige oorlogvoering verliest al spoedig haar operatief karakter, om daarna over te
gaan in een hardnekkige stellingkrijg; zeer zeker zal dit het geval zijn in ons land’.121 Het is
dan ook niet vreemd dat de meeste technische innovaties vanuit de vestingartillerie en de
genie kwamen gezien de overeenkomsten tussen de loopgraven- en belegeringsoorlogen en de
grote rol die permanente verdedigingslinies vanouds al in de Nederlandse defensie speelden.
De evaluaties van de hogere staven en de General Staf over de manoeuvres zijn niet
bewaard gebleven. Dat de manoeuvres als nuttig beschouwd werden, kunnen we afleiden uit
Snijders voornemen ze in 1917 te herhalen, terwijl het traditionele roulatieschema om het jaar
was. Het scenario voor 1917 was al snel klaar: een aanval van Rood vanuit het oosten op de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en een flankaanval van Blauw vanuit Noord-Brabant. Voor
deze aanval zouden in de streek ’s-Hertogenbosch – Oss – Grave twee divisies (III en IV) en
de cavaleriebrigade samentrekken.122 Op het laatste moment werden de manoeuvres afgelast.
Snijders en Van Terwisga achtten het door de schaarste aan kolen, stro en foerage economisch
onverantwoord en wensten bovendien wegens het oorlogsverloop aan het Westfront geen
grote eenheden uit hun legeringsgebieden te halen.123 Nadien is het er niet meer van gekomen.
In kleinere verbanden bleef het leger veelvuldig oefenen en moderniseringen beproeven, maar
daar bleef het bij.
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