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Geen volk bewoont een land,
hetwelk door zijne gesteldheid
zoo geschikt is, om,
met aanwending van doelmatige middelen,
zijne onafhankelijkheid
tegen elke aanranding te verdedigen,
als het volk van Nederland,
en zeker ook geen volk
kan uit zijne geschiedenis,
voor zover die middelen van verdediging betreft,
zoveel lering trekken als het Nederlandsche.’
Jhr. J.W. van Sypesteyn en J.C. de Bordes,
De verdediging van Nederland in 1672 en 1673,
’s-Gravenhage 1850.
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Samenvatting

‘…de fictie dat Holland een vesting is’. Vestingbouw door het wapen der genie, 1914-‘40.
De oorlogshandelingen in 1914 leren dat de onvoltooide Stelling van Amsterdam technisch is achterhaald. Als gevolg
neemt opperbevelhebber C.J. Snijders bij de betonnering van zijn stellingen een afwachtende houding aan. Hij komt pas
in juni 1917 in actie, wanneer minister van Oorlog J.J. Rambonnet hem dat opdraagt. Het Technisch Bureau (TB) tekent
een standaard-schuilplaats. Vóór de bouwcampagne goed en wel start, valt die in november 1918 stil. Ook daarna
investeert de legerleiding terughoudend in vestingwerken. Wanneer er financiële ruimte is, kiest zij voor levende
weermiddelen. In 1922 stelt de regering Vesting Holland in: zij maakt een einde aan het versnipperd commandement.
Het TB en opvolger Centraal Inundatie- en Technisch Bureau (CITB, 1923) krijgt een leidende rol in de voorbereiding
van stellingbouw. J.H. de Man stelt tussen 1921-‘28 het Voorschrift Inrichten Stellingen, deel VII (VIS) op, aan de hand
van studie van de Belgische en Noordfranse slagvelden. De bundeling van kennis in het CITB brengt een handvest met
innovatieve ontwerpen, maar ook marginalisatie van de rol van de eerstaanwezend ingenieur.
In de jaren 1920-’35 is vanwege bezuinigingen geen ruimte voor vestingbouw. Tegelijk is Vesting Holland toen
op talrijke plaatsen versterkt. Met de Kringenwet 1853, Vestingwet 1874 en Inundatiewet 1896 is de uitwerking van
rijks-, provinciale en gemeentelijke wegenplannen, Zuiderzeewerken, Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal
aangegrepen voor de verbetering van het voorbereide gevechtsterrein met inundaties, sluizen, keringen, kaden, wegen
en kazematten. Deze vesting krijgt zo een geraamte van moderne stellingbouw: een uitstekende basis voor uitbouw in
oorlogstijd. Tegelijk neemt de commandant veldleger als commandant Vesting Holland niet de verantwoordelijkheid
die bij die taak hoort; hij houdt zijn oog liever op de rijksgrens. De inspecteur der genie bereidt ook geen stellingplannen
voor. De legerleiding kwijt zich niet van haar taak; zij stelt geen vestingbouwkundige strategie op, noch heft
tekortkomingen op. De modernisering komt desondanks tot stand, dankzij initiatieven van derden. Die versterking
krijgt in maart 1936 een impuls, wanneer hoofd CITB De Man naar Italiaans voorbeeld de gietstalen kazemat ontwerpt.
De G-kazemat is klein van omvang, sterk, betaalbaar en bovenal een gevechtsdekking die men, anders dan VISkazematten, als onderdeel van het voorbereide gevechtsterrein onopvallend in inundatiekeringen en bij hoge
grondwaterstand kan bouwen. Het is een onmiddellijk succes: de legerleiding beschouwt frontale betonkazematten,
inclusief de Zuiderzeewerken, als verouderd en neemt noodmaatregelen om de kwetsbaarheid te verkleinen.
Met het toenemen van internationale spanning komen in 1935 extra middelen voor Defensie beschikbaar. Om
een overval op de Vesting Holland te voorkomen zijn er in dat jaar brugkazematten bij belangrijke rivierovergangen in
voorbereiding. Chef generale staf I.H. Reijnders laat ook kazematten bouwen op het kanalenkruispunt bij de Peel: hier
wil hij met een detachement een vijandelijke opmars naar België of Duitsland in de flank kunnen bedreigen. Deze
kazematbouw, die een optreden buiten de Vesting Holland ondersteunt, is in december 1938 aanleiding tot uitbouw
van verdediging met de Rivierenstelling: de regering stelt hiervoor het Tien-Millioen-Fonds ter beschikking. Hoewel de
grensversterking aanvankelijk is ontworpen als een reeks egelstellingen, om een vijandelijke opmars te hinderen,
besluit de legerleiding in maart 1939 tot inrichting van een doorlopend front met gekazematteerde mitrailleurs: één
linie, van Maastricht tot Kampen. Zo breekt zij met de ongeschreven regel, dat betonnering uitsluitend dáár geschiedt,
waar het leger hardnekkig weerstand biedt: in de Vesting Holland. Het ontbreken van een gedeelde visie op de
stellingbouw leidt tot het berijden van eigen vestingbouwkundige stokpaardjes. Zo bouwt Reijnders zijn Peelstelling uit
tot Peel-Raamstelling, terwijl Van Voorst tot Voorst zijn lot verbindt aan de Grebbelinie. Met de mobilisatie trachten zij
van deze nood een deugd te maken, door via een verbinding in de Betuwe de Vallei-Peel-Raamstelling te scheppen. Zo
komt er buiten de Vesting Holland een tweede kazematlinie tussen Belgische grens en IJsselmeer tot stand, opnieuw
één lijn van mitrailleurkazematten, nagenoeg zonder diepte. Een gevolg is dat ook hier de kwalitatief sterke G- en Bkazemat massaal is ingewisseld voor de kwetsbare S-gevechtsdekking, die 180° schootsveld biedt.
In juli stelt de regering het Honderd-Millioen-Fonds voor stellingbouw beschikbaar. Een maand later
mobiliseert het veldleger volgens Concentratie Blauw achter de Vallei-Peel-Raamstelling. Ook nu wreekt zich het gebrek
aan tactische beginselen voor betonbouw. Door een gebrek aan goede voorbereiding lijkt er voor elke
betonneringswens geld te zijn. Uit heel Nederland komen aanvragen: er is nauwelijks sturing door de legerleiding. De
bouwmarkt komt onder druk te staan. Net als in 1917 is het de minister van Defensie, ditmaal A.Q.H. Dijxhoorn, die
ingrijpt en de opperbevelhebber dwingt om keuzes te maken. Uiteindelijk leidt dit vraagstuk tot de vervanging van
Reijnders door H.G. Winkelman. Reijnders’ falende regie wreekt zich. Er is een autoriteitsvraagstuk tussen commandant
veldleger en inspecteur der genie. De Secties V van veldleger en Vesting Holland ontwerpen voor dezelfde functies elk
eigen vestingwerken. Het effect is funest: de betonnering van al die nieuwe stellingen loopt vertraging op.
Reijnders’ keuze voor de Vallei-Peel-Raamstelling heeft dramatische gevolgen. Ten eerste is deze omvangrijke
stelling met de beschikbare middelen niet te bezetten, laat staan hardnekkig te verdedigen. Uit zijn keuze blijkt een
grove overschatting van de kracht van het veldleger. Ten tweede leidt Reijnders’ keuze tot het verlaten van de Vesting
Holland: de zekere thuisbasis, die het veldleger juist bewegingsvrijheid kan geven. Drie ongeoefende legerkorpsen
graven zich nu in en bouwen aan ondiepe, voor tijdelijke weerstand geschikte linies, die Reijnders ondanks het
ontbreken van inundaties tot hoofdstelling promoveert. Winkelman komt te laat in positie om deze dwaling nog te
kunnen corrigeren. Hij verbindt de Valleistelling via een Waal-Lingestelling met het Zuidfront, maar in april 1940
verwacht hij deze Vallei-Waal-Lingestelling pas in juli 1941 gereed te hebben. Op 15 mei 1940, wanneer deze zwakke
voorbereiding leidt tot een onvermijdelijke nederlaag, blijkt Vesting Holland een fictieve vesting: het sterke
vestingbouwkundige concept is verlaten, vanwege het militair avonturisme van de legerleiding. Een vertrek, zonder
politiek of militair debat. De ondergang van de Vesting Holland geschiedt sluipend en onverwacht en is roemloos: bij
wijze van spreken zonder dat de vijand er een schot voor hoeft te lossen.
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Summary

‘… the fiction that Holland is a fortress’. Fortification by Dutch combat engineers, 1914-’40.
Although the works on the Amsterdam Defence Line had not even been finished, the acts of war of 1914 taught that
these modern fortifications were already obsolete. As a consequence, the commander-in-chief C.J. Snijders adopted a
wait-and-see attitude to building concrete fortifications from 1914 onward. Only in June 1917, when explicitly ordered
to do so by minister of war J.J. Rambonnet, does Snijders come into action and orders the Technical Bureau (TB) to
design concrete shelters for the main Dutch lines of defence. After 1918 the general staff remains reluctant to invest in
fortifications, preferring to strengthen the field army. In 1922 the government introduces the concept of Fortress
Holland and ends the fragmented command, as experienced between 1914 and 1918. The TB and its successor the
Central Inundation and Technical Bureau (CITB, 1923) have a leading role in designing and preparing concrete
fortifications. First Lieutnant J.H. de Man studies battlefields in Belgium and Northern France and compiles an
instruction (VIS part VII, 1928) on building concrete shelters and casemates. This bundling of innovative design at the
CITB marginalizes the role of the till then leading engineers, the ‘Eerstaanwezend Ingenieurs’.
Between 1920 en 1935 the Ministry of Defence has no means to fund modern fortifications. Yet by applying
the Kringenwet 1853, Vestingwet 1874 and Inundatiewet 1896 to national, regional and local infrastructural plans for
roads, railways and canals, Fortress Holland is strengthened by inundations, locks, dikes and concrete casemates: a
frame of modern fortification, to be expanded in wartime. But the field army commander, also commander of Fortress
Holland, pays more attention to battle preparations near the borders, than to preparing his fortress. Neither is the
inspector of the corps of engineers drawing up the necessary plans for these wartime fortifications. This gap in the
preparation is not addressed by the general staff: there is no clear strategy for fortification. Modernisation of Fortress
Holland is achieved all the same, thanks to initiatives of third parties. In March 1936, De Man, head of CITB, designs the
cast steel casemate type G, inspired by Italian examples: small, strong, affordable and, unlike the VIS-type, it blends in
with the landscape of Fortress Holland. The design is an instant success with the general staff, that considers VIS-type
concrete casemates, including the just completed works at the Afsluitdijk, as obsolete.
After 1935 international tensions rise and the government provides funds for measures against strategic
enemy raids on Fortress Holland. The chief of staff I.H. Reijnders plans fortifications at crosspoints along the main rivers
and canals, but also at the intersection of canals in De Peel, where he wants to repulse hostile attacks from and on either
Belgium or Germany. The building of these casemates, which can support campaigns of the field army outside of
Fortress Holland, later leads to the realization of the Rivierenline, financed by the Ten-Million-Fund for border
fortifications, made available in December 1938. Although this line to delay enemy actions was initially designed as
multiple small groups of casemates, each built as a hedgehog defence-system, its layout was changed in March 1939
into a continuous line of casemates for frontal machineguns. The building of this single line from the Belgian border at
Maastricht to the IJsselmeer at Kampen, marks the end of the unwritten rule that concrete fortifications are only
destined for Fortress Holland, where the field army will deliver persistent resistance. In the absence of a shared strategy
on fortifications, leading figures are free to follow their own preferences: Reijnders expands his casemates in De Peel
to the Peel-Raamline, whilst commander of the field army J.J.G. Baron Van Voorst tot Voorst chooses to work on the
Grebbeline, where he expects the bulk of a german attack. In August 1939, when the army is mobilized, these lines are
pragmatically joined by the Betuweline and formed to the Vallei-Peel-Raamline: a second feeble, continuous front
outside Fortress Holland. The tactical commanders’ overwhelming desire for frontal machinegunfire causes in the
Vallei-Peel-Raamline, as in the Rivierenline, the mass replacement of the CITB-planned powerful G- and B- type
casemates by the weak S-type combat coverage, which multiple, vulnerable embrasures offer a 180 degree firing range.
The absence of tactical principles for fortification becomes critical in July 1939, when the Hundred-MillionFund for the construction of fortifications becomes available. One month later the field army is mobilized according to
Concentratie Blauw behind the Vallei-Peel-Raamline. Plans for lines of resistance are now made for nearly all regions
of the country, without any coordination by the general staff. As in 1917, it is the minister of war, A.Q.H. Dijxhoorn, who
forces the commander-in-chief to make choices into where to resist the enemy. This contributes to the replacement of
Reijnders by H.G. Winkelman in February 1940. But Reijnders’ failing management has already caused grave authority
problems between the commander of the field army and the inspector of the corps of engineers, and the combat
engineers of the field army and of Fortress Holland independently design their own types of casemates, with a
detrimental effect: a rise in costs and worse, further delays in building activities.
Reijnders’ decision to defend the Vallei-Peel-Raamline has dramatic consequences. First of all he did not have
sufficient means to occupy, let alone persistently defend this line: it is a grave overestimation of the strength of the field
army. Secondly, in doing so, Reijnders turnes his back on Fortress Holland: the very system of fortifications that could
give his army the needed freedom of movement. Thirdly, he promotes the weak Vallei-Peel-Raamline, not covered by
sufficient inundations and only suited for temporary resistance, to the main Dutch line of defence. Winkelman enters
the scene too late to be able to correct this error. He tries to connect the Valleiline via the Waal-Lingeline with the
Southern Front of Fortress Holland, but this new line would only be finished earliest in July 1941. On the 15th of May
1940, after an inevitably quick defeat, Fortress Holland has proved to be a fictional fortress: its strong concept of
defence was abandoned by Reijnders in exchange for military adventurism. It was a sneaky departure, without political
or military debate. The demise of Fortress Holland was as unexpected as it was inglorious: to vanquish this fortress, the
enemy did not have to fire a single shot.
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1. Inleiding. Mei ’40: de oorlog die Nederland, vestingbouwkundig gezien, bij voorbaat zal verliezen
De vijfdaagse oorlog in mei ’40 is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Niet zozeer omdat het leger de
ongelijke strijd met de Wehrmacht verliest. Maar omdat die snelle ondergang bij voorbaat onontkoombaar
is, vanwege de vestingbouwkundige koers die onze legerleiding tussen 1914-‘40 vaart. Dit boek gaat over
een kwart eeuw vestingbouw: over de instelling van de Vesting Holland en de modernisering van het
Oostfront. En over het na 1935 geleidelijk, bijna willekeurig verlaten van die Vesting Holland, ten gunste
van stellingen buiten het hart van het land.
Veel vestingbouwkundige ontwikkelingen tussen de mobilisatie in 1914 en de inval in 1940 roepen
vragen op. Waarom moet in 1917 minister Rambonnet, nota bene een marineman, de opperbevelhebber
Snijders, van huis uit een genist, opdragen om de betonnering van zijn stellingen ter hand te nemen? Hoe is,
nadat de genie in 1921 de ervaringen op de Franse en Belgische slagvelden heeft bestudeerd, de Vesting
Holland voorbereid op een volgende oorlog? Waarom besluit de legerleiding om na 1935 de aandacht te
richten op vestingbouw buiten de Vesting Holland? Hoe kan het, dat na de mobilisatie in 1939, het
leeuwendeel van het veldleger juist in die grensversterkingen staat opgesteld? In een afgelegen,
onsamenhangend geheel van tijdelijke stellingen, een stelsel van fronten zonder diepte, dat het verdedigend
vermogen van die troepen te boven gaat? Waarom bouwt dat oorlogsleger niet aan de Vesting Holland, het
nationale reduit, waar na 1914 is geïnvesteerd in verbeterde inundaties, verkorte frontlijnen en moderne
vestingwerken? En waarom besluit de opperbevelhebber in december 1939, als apotheose van deze
vestingbouwkundige dwaling, dat zijn leger niet in de Vesting Holland, maar juist in die zwakke tijdelijke
stellingen de hoofdverdediging zal voeren? Hoe is verklaarbaar dat daar de S-gevechtsdekking massaal is
gebouwd, en niet de technisch vooruitstrevende G-kazemat? Waardoor er in het voorjaar van 1940 geen
tekort, maar juist een overschot aan gietstalen koepels is? Hoe kan het gebeuren dat onze strijdmacht, in
een land dat in 1914-‘18 beroemd is om haar krachtige waterlinies, de vijand in 1940 treft in stellingen, die
op cruciale plekken niet door inundaties beschermd zijn?
Deze observaties vragen om een antwoord; om onderzoek naar die vestingbouwkundige keuzes.
Veel van de oorzaken van de nederlaag van mei ’40 zijn ons bekend. In de literatuur komen ze keer op keer
voorbij: de slecht geoefende troepen, de beperkte, weinig bijdetijdse bewapening, het ondermaatse
officierenkorps, het gebrek aan militaire tradities en het politieke onbegrip, misschien zelfs de onwil, om
voldoende in het leger te investeren. Het is een fatale combinatie van ingrediënten; een bittere cocktail, die
het echec goeddeels verklaart. Goeddeels: want één aspect is nog onvoldoende onderzocht: de betekenis
die de vestingbouw in de nederlaag heeft gehad. De vestingbouwkundige keuzes van de legerleiding in de
jaren vóór 1940 hebben niet de aandacht gekregen, die ze verdienen. Over die kwart eeuw vestingbouw
gaat dit boek. Uit deze studie blijkt, dat de legerleiding de strijd vestingbouwkundig zwak heeft voorbereid.
Met als resultaat dat zij in mei 1940 een gevecht aangaat, dat zij bij voorbaat kansloos zal verliezen.
Waarom heeft deze verklaring van de nederlaag zo weinig aandacht in de geschiedschrijving
gekregen? De Vesting Holland is nooit in een oorlog beproefd. Zij leent zich daarom bij uitstek voor
historische fantasieën, folklore en projectie.1 In de volksoverlevering bestaan hardnekkige, naïeve beelden
over een conceptueel achterhaalde, slecht onderhouden Vesting Holland, waar regering en parlement geen
geld aan willen spenderen, in een tijd van ‘gebroken geweertjes’ en ‘geen man en geen cent’ voor de defensie.
Waar ons ondermaatse leger in ouderwetse waterlinies op de vijand wacht en totaal verrast is, dat die
Duitse aanvalsmacht eenvoudig via de lucht passeert. Dit populaire beeld van vooroorlogse
vestingbouwkundige onmacht en lethargie is, in de nasleep van mei ‘40, ook gevoed door bevelvoerders
van destijds, zoals generaal-majoor V.E. Nierstrasz, hoofd Sectie I Operatiën veldleger. In 1952 vat hij
samen: “Op het gebied van stellingbouw geschiedde niets; het was tot 1936 eenvoudig niet mogelijk om
daaromtrent voorstellen te doen”.2
Maar klopt dit beeld van een vestingbouwkundig vacuüm? Het antwoord is ‘ja’: er zijn inderdaad
tussen 1914 en 1940 ontegenzeggelijk magere jaren, met een zeer krappe defensiebegroting en een nog
meer onbeduidende vestingbegroting. Maar het antwoord is tegelijk ook: ‘nee’. Anders dan Nierstrasz
impliceert, is het vestingstelsel na 1914 vrijwel continue aangepast en verbeterd. In werkelijkheid, zo zal
uit deze studie blijken, zijn in die kwart eeuw vóór mei ‘40 vrijwel alle voorwaarden voor een solide
vestingbouw voorhanden: de benodigde actuele kennis is beschikbaar, er is tijd, er is in een groot deel van
de periode zelfs de politieke wil en dus het geld voor vestingbouw. De oorzaak voor het echec van mei ’40
is dus niet een vestingbouwkundig vacuüm. Zijn het dan de politieke bemoeienissen met het krijgsbedrijf,
die de snelle vestingbouwkundige ondergang verklaren? Is het verwijt uit 1960 van luitenant-generaal
Vrij naar Max Frisch, Schweiz ohne Armee? Ein Palaver, Berlijn 1989, die stelt: het Zwitserse leger is niet beproefd in een oorlog.
Daarom leent het zich voor legendevorming.
2 V.E. Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, deel van De strijd op Nederlands grondgebied tijdens Wereldoorlog II,
Staatsdrukkerij- en Uitgeverij, ’s-Gravenhage 1952, hoofdstuk 16, 64, manuscript www.archieven.nl (geraadpleegd 21-05-2016).
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J.J.C.P Wilson aan het kabinet De Geer terecht, “dat zij midden in de mobilisatieperiode de opperbevelhebber
verving, waardoor o.a. de betonnering van onze stellingen 5 maanden werd vertraagd”?3
De vestingbouwkundige verklaring van de ondergang hangt samen met de positie en het gebruik
van Vesting Holland. In de geschiedschrijving over mei ’40 is deze vesting zowel bejubeld, als verguisd.4
Maar hoe heeft de legerleiding van de Vesting Holland gebruik gemaakt? John A. Lynn betoogt in Battle. A
History of Combat and Culture dat voor de succesvolle uitkomst van een strijd niet het gegeven bepalend is
dat een leger over een bepaalde oorlogstechnologie beschikt, maar de manier waarop die partij van die
technologie in het strijdplan gebruik maakt.5 De technologische ontwikkeling brengt verschillende landen
nieuwe wapens, maar niet het feit dat een partij zo’n wapen bezit is beslissend, maar hoe een partij dat
wapen in de context van haar krijgsplan weet in te zetten. De legerleiding, die in staat is om met dat wapen
haar concept van oorlogvoering te verbeteren, heeft een voorsprong. Hoe de leiding denkt, is
doorslaggevend in de militaire effectiviteit. Als we vanuit dit perspectief naar de voorbereiding van mei ’40
kijken, is de vraag: hoe staat het met de technologische innovatie in de Nederlandse vestingbouw? En weet
de legerleiding die kwaliteit in haar krijgsplan ook effectief uit te nutten?
Er staat een kast vol boeken over de oorlog van mei ‘40. Brengt dit werk iets nieuws?
Tal van studies beschrijven de nederlaag in mei’ 40. Maar de vestingbouwkundige keuzes van de
legerleiding tussen 1914 en 1940, inclusief de consequenties van die afwegingen, spelen in de
geschiedschrijving nauwelijks een rol. In sommige studies staan één of meer technische aspecten van
vestingbouw in die periode centraal. Vaak is er aandacht voor de opstelling van het veldleger in mei ‘40.
Maar zelden schrijft men over de wijze, waarop de legerleiding in de periode 1914-‘40 naar het
vestingstelsel kijkt, welke afwegingen zij bij investeringen maakt en hoe het stelsel in het krijgsplan past.
Dat is verrassend, omdat de relatie tussen vestingbouwkundige voorbereiding en het verloop van de
volgende strijd evident is. Vanuit deze invalshoek bezien, is er op die rijke bodem van een kast vol boeken,
slechts een magere oogst te vinden. Er is geschreven over de oorlogvoering, met zijdelings aandacht voor
vestingwerken, maar er is maar weinig gestudeerd op de invloed die diezelfde vestingwerken hebben gehad
in de ontwikkeling van het concept van oorlogvoering. In 1969 en 1970 verschijnen de delen ‘Voorspel’,
‘Neutraal’ en ‘Mei ‘40’ in ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ van L. de Jong. De
Jongs werk is “een geslaagde synthese van de toen beschikbare literatuur”6, maar zijn mantra: ‘De strijd die
men in de meidagen van ’40 te voeren kreeg, is in de jaren ’20 en ’30 verloren’, zo zal deze studie uitwijzen,
gaat onversneden zeker niet op voor de vestingbouw. De schaarse beelden die De Jong hierover schetst zijn
vaak fragmentarisch, soms onjuist. En toch: in recente studies herhalen velen onvermoeibaar de
onuitroeibare clichébeelden.7
De afgelopen decennia zijn er uitstekende studies verschenen over de voorbereiding van en het
verloop van de strijd in 1940. De voor het laatst in 2012 geactualiseerde bestseller ‘Mei 1940. De strijd op
Nederlands grondgebied’, onder redactie van Herman Amersfoort en Piet Kamphuis, besteedt aandacht aan
de afwegingen achter de opstelling van ons leger in die meidagen. Maar de vraag, hoe ons land er
vestingbouwkundig voor staat, is in ‘Mei 1940’ nauwelijks onderzocht, laat staan de in vredestijd
voorbereide betonnering. Dat, terwijl de keuzes van opperbevelhebbers I.H. Reijnders en H.G. Winkelman
mede bepaald zijn door, nee, geworteld zijn in de vestingbouwkundige voorbereiding van die oorlog. Krijgt
dit aspect in ‘Mei 1940’ bij de uitleg van de nederlaag wel de aandacht die het verdient?
In ‘Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september 1939 – mei 1940’ uit 2009
besteedt Tobias van Gent ruim aandacht aan het effect dat de Nederlandse neutraliteit had op de organisatie
van de landsverdediging, in het bijzonder ook de opstelling van het leger. Hij beschrijft treffend hoe, als
gevolg van politieke keuzes, het militaire apparaat is opgezadeld met een lastige opgave: de opdracht tot
neutraliteitshandhaving ligt, in combinatie met de militaire noodzaak om tijdig op te treden tegen een
vijandelijke agressor, aan de basis van de keuzes in de periode 1935-‘39 om het gebied tussen de Vesting
J.J.C.P. Wilson, Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis, Assen 1960, 278.
Deze vesting is bejubeld als ‘nationaal bolwerk’ of afgekraakt als ‘slakkenhuis’. Zie respectievelijk F. Schlingmann, Oostfront Vesting
Holland. Het Nationaal Bolwerk, Soesterberg 2013 (nationaal bolwerk is een term die minister Dijxhoorn het eerst gebruikte) en
‘Mei 1940 - Achilleshiel Moerdijk’, www.zuidfront-holland1940.nl (geraadpleegd 13-5-2019), Allert Goossens.
5 John A. Lynn, Battle. A History of Combat and Culture. From Ancient Greece to Modern America, New York 2008, xvii-xix en xxv: The
overriding assertion of Battle is that the way militaries think is the most fundamental element in their effectiveness. Lynn illustreert dit
met de ontwikkeling en het gebruik van het tankwapen in het vooroorlogse Duitse, versus het Franse leger.
6 H. Amersfoort en P. Kamphuis, Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied, Amsterdam, 2012 (eerste druk 1990), 29.
7 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 1: Voorspel, 1969, 614, herhaalt zelf het credo van
twee decennia neergang van Wilson, Vijf oorlogsdagen. J. Schoeman, Vastgoed onder vuur. De geschiedenis van de militaire bouw in
Nederland, Nijmegen 2014, 31: signaleert een “bouwstop” tussen 1918-1932. R. Bijkerk, Een korte oorlog. De slag om Nederland in
mei 1940, Amsterdam 2015, 181, concludeert: ‘In mei 1940 had de strijd waarschijnlijk langer geduurd wanneer Nederland in de
jaren twintig en dertig meer had geïnvesteerd in zijn krijgsmacht’ en Schlingmann, Oostfront Vesting Holland, 12, over het
“verwaarloosde” Oostfront, waar de “lafhartige regering” weigert te investeren en de legerleiding de rekening betaalt (323).
3
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Holland en de landsgrenzen te versterken. Van Gent bouwt zijn betoog op rond Duitse en geallieerde
strategieën en de interactie daarvan met het Nederlandse defensie- en buitenlandse beleid. Zijn conclusie
is dat Reijnders, hoewel Nederland pas in 1939 een rol speelt in die buitenlandse strategieën, in het belang
van bondgenootschappelijke oorlogvoering zo lang mogelijk ten zuiden van de grote rivieren in de ValleiPeel-Raamstelling wil standhouden, alvorens terug te trekken op Vesting Holland. Door Winkelman is dit
standpunt verlaten, zo betoogt Van Gent, en voert men de hoofdverdediging in de Valleistelling, ook al
verwacht de legerleiding dat juist in het zuiden van het land de Duitse hoofdaanval, maar ook de geallieerde
opmars plaats zal vinden. De defensie is in 1940 gericht op een Duitse agressor en het veldleger staat,
vanwege een gebrek aan offensieve kracht, in passief te verdedigen stellingen opgesteld. Ook in deze studie
ontbreekt het aspect van de vestingbouwkundige voorgeschiedenis en een analyse van de tactische en
technische en kwaliteit van het vestingwapen. Van Gent beschrijft hoe internationale ontwikkelingen de
stellingbouw beïnvloeden, maar niet de kwaliteit van die stellingen, noch hun betekenis in het krijgsplan.8
Jeffery A. Gunsburgs La Grande Illusion. Belgian and Dutch Strategy Facing Germany 1919 - May 1940
is een omvangrijk maar pakkend artikel, waarin de auteur schetst hoe België en Nederland in de illusie
verkeren dat zij met hun individuele, neutrale opstelling de vijand zullen afschrikken om hun territoria te
bezetten. Het gebrek aan concrete militaire afspraken met België en Frankrijk leidt tot zwakke strategische
keuzes van Reijnders, aldus Gunsburg, zoals de aanleg van de Peel-Raamstelling, en uiteindelijk in maart
1940 tot het besluit van Winkelman om zich terug te trekken op het internationaal geïsoleerde hart van het
land. De politieke koers van België en Nederland, maar ook de wijze waarop de legerleidingen daar mee zijn
omgegaan staan aan de basis, zo stelt Gunsburg, van de roemloze ondergang van deze naties in mei ’40.
Sterker: die koers heeft een internationale, slagvaardige, gecoördineerde weerstand tegen een Duitse
aanval onmogelijk gemaakt. 9 Het is de vraag of Gunsburg deze conclusies baseert op studie van de
vestingbouwkundige voorbereiding op die strijd en of hij een correct beeld schetst van het resultaat van die
voorbereiding. Zo stelt de auteur dat de legerleiding ‘made almost no effort to build powerful fortifications,
apparently because of their high cost plus the fact that much of the terrain of the Netherlands was unsuited’.
Ook zijn bericht dat in het land slechts ‘one fortress to a high standard’ is gebouwd, namelijk op de Afsluitdijk
en dat ons land juist hier haar ‘sole victory in May 1940’ behaalt, roept vragen op.10
Het is met een loepje zoeken naar publicaties, die recht doen aan de politieke en militaire
vestingbouwkundige inspanning tussen 1914 en 1940. Meestal betreft het werken met een thematisch,
geografisch of chronologisch afgebakende scope. Een goed voorbeeld is D.T. Koens ‘Een onuitdoofbaar vuur.
Betonnen verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ uit 1995: een compact opgeschreven,
rijk geïllustreerd, soms technisch verhaal, dat sterk op de overgeleverde objecten is gericht. Koen baseert
zich op zorgvuldig archief- en veldonderzoek en beschrijft schuilplaatsen en kazematten in deze linie.11 J.R.
Verbeeks vuistdikke, onvolprezen werk ‘Kustversterkingen 1900-1940’ uit 1988 is een schatkist aan inzicht
over de politieke, financiële en tactische ontwikkeling van de Nederlandse kustverdediging. Het is ook een
technisch onderzoek naar bewapening en materiële relicten. Beide elementen bieden samen een compleet,
soms uitputtend beeld, waardoor het boek betekenis heeft als naslagwerk. Hoewel die kustverdediging
tussen 1914 en 1940 deels onder de landmacht tot stand komt, is die in de studie, die de lezer nu in handen
houdt, goeddeels buiten beschouwing gelaten. De kustverdedigingswerken wijken functioneel en
typologisch af van de andere werken in het vestingstelsel. Van Verbeek is in 2013 ‘Kazematten aan de
Afsluitdijk’ verschenen: ook hier presenteert hij een grondige tactische en technische beschrijving van de
Zuiderzeewerken.12 Zoals de titel ’250 jaar Genietroepen 1748-1998’ van Martin Elands uit 1998 aangeeft,
laat dit werk de historische bouwdienst van het wapen der genie buiten beschouwing. Dat is niet het geval
in ‘300 jaar bouwen voor de landsverdediging 1688-1988’ van F.H. van den Beemdt, D. Boekema en K.K.
Thijssens. Dit boek uit 1988 geeft een globaal inzicht in de ontwikkeling van de bouwdienst van de genie. Maar
de beschrijving van de periode 1914-‘40 is niet bepaald het sterkste hoofdstuk van dit werk.13
De meest complete studie naar vestingbouw uit de periode 1914-‘40 is: ‘Kazematten in het
Interbellum’, dat in 2002 als Vestingbouwkundige Bijdrage verscheen bij Stichting Menno van Coehoorn.

T. van Gent, Het falen van de gewapende Nederlandse neutraliteit, september 1939 - mei 1940, Amsterdam 2009, 392-397.
Jeffery A. Gunsburg, La Grande Illusion: Belgian and Dutch Strategy Facing Germany, 1919 – May 1940, The Journal of Military
History, 78, January 2014, 101-158 (Part 1) en idem 78, April 2014, 605-671 (Part 2), 665-666.
10 Gunsburg, La Grande Illusion, 141-142. Een greep uit andere aannames, die getuigen van een gebrekkig beeld: (152) het besluit tot
aanleg van de Rivierenstelling in 1939 (is 1938); (152) B- en G-kazemat en S-gevechtsdekking, gebaseerd op ‘German models from
the World War’; (153) ter aansluiting van de Peel-Raamstelling op Vesting Holland is de Grebbelinie aangelegd; (621) buiten de
kazematten van de Strategische Beveiliging is er in 1940 geen geprepareerde defensie of (623) op last van de minister, en tegen de
wil van de legerleiding, zijn stellingen met doorlopend gekazematteerd mitrailleurvuur aangelegd.
11 D.T. Koen, Een onuitdoofbaar vuur. Betonnen verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse waterlinie, Bunnik 1995.
12 J. R. Verbeek, Kustversterkingen 1900-1940. De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijen,
Haarlem 1989, en idem, Kazematten op de Afsluitdijk. Den Oever, Kornwerderzand, Wons, Breezand, Utrecht 2013.
13 F.H. van den Beemdt, D. Boekema en K.K. Thijssens, 300 jaar bouwen voor de landsverdediging, ’s-Gravenhage 1988.
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H.R. Visser en J.S. van Wieringen beschrijven de vestingbouwkundige ontwikkelingen uit de periode 1918‘40 aan de hand van waardevolle, niet eerder gepubliceerde informatie, zowel in woord als in beeld. Door
de technische insteek is het een tamelijk objectgericht architectuurhistorisch onderzoek, dat ruim
gelardeerd is met omschrijvingen van de militaire, politieke en historisch-geografische context, evenwel
zonder tot een strategische vestingbouwkundige analyse te komen. De auteurs hebben geen conclusies
getrokken over de kwaliteit van het vestingbouwkundige beleid en de uitgangspunten die daaraan ten
grondslag liggen. Wel signaleren zij een contrast in de ontwikkeling van Belgische en Nederlandse
stellingbouw in 1939-‘40: waar de Belgen zich meer en meer concentreren op het hart van het land, lijkt
Nederland een tegenovergestelde ontwikkeling door te maken. Maar de auteurs onderzoeken dit fenomeen
niet. Het boek bevestigt daarmee het bekende beeld: de conclusie is dat het leger er in het interbellum,
ondanks gebrekkige politieke steun, in is geslaagd door “de geweldige inzet van enkelen (…) en de goede
organisatie” effectief kazematbouw te realiseren.14
Wanneer deze oogst de revue passeert, kunnen we concluderen dat het nog ontbreekt aan een
onderzoek naar aard en betekenis van vestingbouw in Nederland, door het wapen der genie, in de periode
1914-’40 en welk het effect is dat die inspanningen hebben gehad op de strijd in mei ’40. Dit boek is een
poging om dat hiaat in te vullen.
De vraagstelling in dit onderzoek
Het onderwerp van deze studie is het ontwerp en de bouw van gewapend betonnen vestingwerken in het
Nederlandse vestingstelsel, door het wapen der genie tussen 1914 en 1940. Het betreft een onderzoek, aan
de hand van casuïstiek, van aard en betekenis van de vestingbouwkundige strategie, als onderdeel van de
overkoepelende defensiebeleid. In de studie staan vijf vragen centraal, die luiden:
1.
2.
3.
4.
5.

Bouwt de legerleiding aan het vestingstelsel volgens een samenhangend en gedragen
vestingbouwkundig concept, dat past in de politieke en militaire strategische visie op de defensie in
(inter-)nationale context en die een rol van betekenis hebben gehad tijdens de strijd in mei ‘40?
Zo ja, op welke wijze wil de legerleiding dat concept uitvoeren en wat is de organisatorische kwaliteit
van de processen die daarbij spelen?
Hoe staat het met de vestingbouwkundige kennis hier te lande? Is er sprake van innovatieve
ontwerpen of technische originaliteit? Volgt men internationale bouw- en wapentechnische
ontwikkelingen?
Sluiten de kwaliteit van die ontwerpen aan op het vestingbouwkundige concept? Maakt men optimaal
gebruik van de kwaliteit van het strategische landschap? Hadden de verschillende, bij vestingwerken
betrokken partijen een eenduidig beeld van die kwaliteit?
Hoe ontwikkelt de positie van het wapen der genie zich in de militaire organisatie? Is zij, zoals in de
eeuw voorafgaand, binnen het leger een factor van betekenis?

Na elk hoofdstuk is de inhoud kort samengevat: op strategisch en tactisch en op operationeel en technisch
niveau. Een samenhangende beantwoording van de hoofdvragen, alsook beantwoording van het vraagstuk
van het aandeel van de vestingbouw in de nederlaag van mei ’40, vindt de lezer in de eindconclusie.
Over het bronnenmateriaal, in het archief en in situ
Weinig onderwerpen zijn zo wetenschappelijk onderzocht als de militaire strijd in Europa in de eerste helft
van de 20e eeuw. Naast de secundaire literatuur is er tussen 1914 en 1940 veel gepubliceerd over het
vestingstelsel. Deze literatuur en de gepubliceerde bronnen treft u aan in de bijlagen. De belangrijkste bron
voor deze studie betreft het materiaal uit Nationaal Archief en Centraal Archieven Depot: de stukken van
legio legeronderdelen, maar speciaal die van het Centraal Inundatie- en Technisch Bureau van de inspecteur
der genie. Dit honderden meters strekkende archief vertoont de sporen van de hectische meidagen van ’40.
Het is door plotse evacuatie, partiële vernietiging en naoorlogse verhuizingen incompleet en ongeordend:
een chronologische en organisatorische kluwen van gegevens. Iedere geopende doos is als een
snoeptrommel met nieuwe historische feiten, die samen een boeiend verhaal vormen. Dit onderzoek is
hoofdzakelijk gestoeld op die primaire bronnen uit dit CITB-archief. Het gevolg is dat over sommige werken
veel kennis beschikbaar is, terwijl andere werken, die in de bronnen onderbelicht blijven, hier minder
aandacht krijgen.
In de presentatie van de gegevens is zo mogelijk een chronologische lijn aangehouden. In de
periode 1914-‘40 is vestingbouw een actueel, maar ook bij uitstek elitair onderwerp. Dit betekent dat er

H.R. Visser, J.R. van Wieringen, Kazematten in het Interbellum, Utrecht 2002, 157, slotopmerkingen door drs. ing. T. de Kruijf. Zie
ook de opmerking (10) over vestingbouw na 1918: “de politieke leiding zag de urgentie hiervan echter niet in”.
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buiten de archieven, weinig primaire bronnen zijn. Het driedimensionale archief met relicten van
vestingwerken te velde is uitvoerig in situ bezocht. Stellingbouw is een fysieke bouwkundige daad: een
maatschappelijk en economisch kostbaar en ingrijpend proces, dat alleen plaatsvindt, wanneer de waarde
voor de landsverdediging volstrekt helder is en benodigde middelen beschikbaar zijn: tijd, geld, materiaal,
personeel en kennis. Vestingbouw is het onomkeerbare sluitstuk van strategische en tactische afwegingen,
de materiële neerslag van een plan, voortkomend uit de visie op de landsverdediging. Vestingbouw is ook
omgeven met geheimhouding: het is een gebeurtenis, waar in beginsel een onzichtbare afweging van
militaire specialisten aan ten grondslag ligt. Het vraagt om bestuurlijk en maatschappelijk vertrouwen in
de legerleiding, namelijk dat deze specialisten zich op de juiste wijze op de oorlog voorbereiden.
Vestingbouw is een daad, waarvoor de bestuurder middelen beschikbaar stelt, juist op basis van dat
vertrouwen in de militaire leiding. Maar hoe bereid je je als legerleiding in de periode 1914-‘40 voor op zo’n
oorlog? Een oorlog die je nog niet kent, maar die anders zal zijn dan de vorige, en waarvan je vrijwel zeker
weet dat die gaat komen? Waar neutraal Nederland, anders dan bij het ‘wonder van 1914-1918’, zich
wellicht niet aan zal kunnen onttrekken? De geschiedenis van die vestingbouwkundige voorbereiding: dat
is de rode draad in dit boek. Het is een historie van karige vestingbegrotingen, maar ook van overvloedige
middelen van anderen voor vestingbouw; van ontwerpen als papieren tijgers, maar ook van consequent
voorbereide, op het laatst zelfs koortsachtige stellingbouw.
Ons landschap is gelardeerd met die vestingbouwkundige relicten. Het is frappant dat de
liefhebber, zelfs in een steeds opnieuw aangeharkt land als het onze, nog zoveel authentieke fragmenten
kan vinden. Uit dit rijke archief verdwijnt nog elke dag materiaal. Zo blaast op 6 april 1998 rederij Stena
Line bij de Berghaven acht bunkers van Festung Hoek van Holland uit de Atlantikwall op, om plaats te
maken voor goederenopslag. Het ANP is er als de kippen bij om die destructie aan de Waterweg
wereldkundig te maken: een ferme knal, dat trekt aandacht. Maar tijden veranderen: bijna 20 jaar later, in
2017, verplaatst aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk bij de verruiming van Lekkanaal en Prinses
Beatrixsluis bij Nieuwegein, onder de ogen van duizenden toeschouwers op het evenemententerrein, drie
kazematten uit de inundatiekering van 1936-‘37. De kleine stoet ‘bunkerpioniers’ van het eerste uur is hier
aangegroeid tot een zomers bezoekerslegioen. Slechts enkelen in dit legioen weten dat juist de omstreden
bouw van twee van deze betonkazematten tot het ontwerp van de derde, een revolutionaire gietstalen
kazemat, heeft geleid. Hoewel zowel in Hoek van Holland als in Vreeswijk het vestingwerk is opgeofferd aan
economische groei, getuigt de herplaatsing van de kazematten aan het Lekkanaal als objet trouvé van een
groeiend historisch besef. Het schootsveld van het Oostfront is hier teloorgegaan door de aanleg van
bedrijvenpark Het Klooster. Maar door de drie kazematten als ready mades, als kunstwerken in die
ruimtelijke context te behouden, blijft het historische gegeven, het verhaal van Vesting Holland bewaard:
pure vooruitgang, vergeleken met Hoek van Holland.
[1 foto destructie bunkers Stena Line, Festung Hoek van Holland, Atlantikwall, Hoek van Holland april 1998, ANP]
[2 foto verplaatsing G-kazemat Houtensche Wetering, Lekkanaal, Utrecht 21 augustus 2017, Rijkswaterstaat]

Over de aard van de studie: historiografische inkadering van het onderzoek
Zoals te verwachten is er in een studie, primair gebaseerd op het archief van het Centraal Inundatie- en
Technisch Bureau, veel aandacht voor technische vraagstukken. Die spitst zich toe op het ontwerp van
kazematten en schuilplaatsen, maar ook op de tactische en strategische grondslagen van stellingbouw. Er
is als het ware ‘van binnenuit’ het wapen der genie naar de materie gekeken, door de ogen van de ontwerper.
Deze studie is allereerst een architectuurhistorisch onderzoek. Maar het is ook een studie naar de militaire
en politieke context, waarin de werken zijn vervaardigd. De verschijningsvorm van relicten is interessant,
ja zelfs pas van betekenis, wanneer die vorm gerelateerd wordt aan de maatschappelijke context, waarin ze
tot stand komt. Vergist u zich niet: het bronmateriaal is, ondanks de technische aard, zeker niet uitsluitend
van operationele aard. Het CITB heeft, als bureau van de inspecteur der genie, frequent contact met de
hoogste militaire en politieke regionen. De bronnen getuigen van die verbinding: operationele zaken zijn
regelmatig in de tactische context beschreven.
In deze studie tracht ik dezelfde slag te maken: door het werk als operationele zaak in de tactische
en strategische betekenis te plaatsen, om zo de waarde te duiden, die de werken in hun samenhang voor de
legerleiding hebben. Het onderzoek spitst zich toe op de technische en organisatorische uitvoering: de wijze
waarop het wapen der genie in opdracht van de legerleiding invulling gaf aan vestingbouwkundige opgaven.
Deze studie beziet ook de vestingbouwkundige kennis bij de wapenen, in het bijzonder bij de genie. Waarom
is dit steeds meer het domein van het Centraal Inundatie- en Technisch Bureau? Waarom is het debat over
vestingbouw in steeds kleinere kring gevoerd? De vestingbouwkundige kennis lijkt een steeds meer elitair
karakter te krijgen. Deze kwesties vragen om antwoorden, zodat we een beter begrip krijgen van de
nederlaag in mei ‘40.
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De bouw van vestingwerken is een gevolg van een politieke en maatschappelijke behoefte. Dan is
de vraag of de regering voor die werken voldoende financiële middelen beschikbaar stelt. En in een land,
dat in 1914-‘40 politiek en militair neutraal is, is het ook de vraag, of die vestingbouw ook past in de
internationale politieke en militaire context. De discussie over de bouw van fortificatiën beperkt zich tot
een kleine groep van beroepsofficieren en krijgt, buiten de beroepsliteratuur, summier aandacht in de pers.
Er is enkel publiek debat wanneer een gebeurtenis in het buitenland invloed kan hebben op het neutrale
Nederland, zoals de herbewapening van Duitsland of de bouw van grensversterkingen in België. Over het
algemeen is vestingbouw nauwelijks een politiek, laat staan publiek onderwerp. Er is over vestingbouw,
behalve vanuit financieel perspectief, in de periode 1914-‘40 weinig openbaar debat gevoerd.
Ontwerpen en bouwen, volgens ijzeren procedures
De lezer is gebaat bij een globale kennis van het ontwerp- en bouwproces, zoals dat bij de realisatie van
vestingwerken tussen 1914-‘40 is gehanteerd. Hoe komen de tactische en technische autoriteiten tot de
bouw van het juiste vestingwerk op de juiste plaats? De strikte hiërarchie met duidelijke rol- en
taakverdeling, orde en discipline, kenmerkend voor een militaire organisatie, domineren de ontwerp- en
bouwprocedures. Uit de casuïstiek zal blijken dat dit proces traag en tijdrovend is: een lange weg, waarbij
de genist vele hordes moet nemen. Het is als een permanente vloek in het dagelijks leven binnen het leger:
de taaie bureaucratie, waar ieder aandeel in heeft en die in tijden van spanningen, zoals we zullen zien, leidt
tot vertraging, tot competitie tussen eenheden, tot strijd om aandacht en middelen, ja zelfs tot
autoriteitskwesties, die verlammend werken op de productie. De tactische en technische autoriteiten lijken
in het bouwproces soms eerder op elkaar te reageren, dan samen te werken aan een opdracht. Ze zijn
opeenvolgend in dit proces actief en communiceren via brief en kantbrief, volgens de formele hiërarchische
lijn. In dit systeem nemen in theorie de tactische bevelvoerders het initiatief tot bouw; na raadpleging van
bevoegde instanties verleent de minister de opdracht. De uitwerking gebeurt door de genieofficier (veelal
een eerstaanwezend ingenieur of het CITB), waarna een schets, een voorlopig ontwerp of een definitief
ontwerp telkens voor een ronde inspraak de betrokken autoriteiten passeert. Wanneer er een gedragen
uitkomst is, neemt de minister die over; wanneer er geen overeenstemming is hakt die de knoop door. De
procedures zijn als in steen gebeiteld. In § 5.3 is een voorbeeld opgenomen van deze bureaucratie.
Leeswijzer: een boek, gebaseerd op technische bronnen…
De keuze om dit onderzoek te baseren op primaire technische archiefbronnen brengt met zich mee dat de
geschiedenis vooral is beschreven vanuit technisch perspectief. De lezer krijgt een zo grote hoeveelheid
feitenmateriaal gepresenteerd. De schrijver is zich ervan bewust dat hij zo soms een zwaar beroep doet op
het uithoudingsvermogen van die lezer. Daar staat tegenover dat die lezer, juist door die detaillering en veel
historische citaten, authentieke informatie krijgt aangereikt, in feiten en meningen van de actoren van toen.
Die voorkeur voor authentiek materiaal herkent de lezer ook in de selectie van afbeeldingen. Vaak betreft
het niet eerder gepubliceerd bronmateriaal, waar mogelijk opgenomen in de staat waarin het is
aangetroffen: de rauwe schets of lichtdruk, niet bewerkt of geretoucheerd. Het nadeel van deze keuze is dat
afbeeldingen soms lastig leesbaar zijn en onderling minder gemakkelijk vergelijkbaar.
De originelen, of het nu foto’s, (situatie-)schetsen, (afdrukken van) technische tekeningen of
afbeeldingen van teksten zijn, kunnen verkleurd zijn, verschoten, bevlekt, anderszins beschadigd of (als
afdrukken van calques) onderbelicht. Daar staat de beloning tegenover dat de lezer in de zoete wetenschap
verkeert dat een afdruk van een onvervalst origineel is voorgeschoteld. Waar de staat van de afbeelding
publicatie in authentieke vorm echt niet toestaat, is door Frank Michels van het origineel een tekening
gemaakt. Ook dan is zo dicht mogelijk op de originele afbeelding en legenda aangesloten. Bij elke afbeelding
is een bron vermeld. Is dat niet zo, dan betreft het een afbeelding uit eigen collectie. Tot slot: de militaire
organisatie is ook een technische organisatie. Zoals menig bedrijf bekijkt de sector de wereld door het oog
van de gespecialiseerde vakman. Defensie heeft een eigen taalgebruik, dat zich voor de leek kenmerkt door
een onbekende terminologie, waarmee technici zich met elkaar verstaan. Voor de lezer is er een lijst met
begrippen en een lijst met afkortingen.
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2. Wat vooraf ging: Vestingwet 1874, vestingstelsel, veldleger en wapen der genie vóór 1914
2.1

Vestingwet 1874 en vestingstelsel: fortenbouw, inclusief olie- en azijnstellen

Waarom heeft ons land een traditie in de bouw van vestingwerken? Nederland is vanwege de ligging aan
zee, in de delta van de grote rivieren, deels onder de zeespiegel, gezegend met natuurlijke
waterstaatkundige omstandigheden, die het mogelijk maken om met betrekkelijk weinig militaire
maatregelen een afschrikwekkend voorbereid gevechtsterrein te creëren. Het landschap is bij uitstek een
cultuurlandschap. Door de eeuwen heen heeft de mens hier systematisch de natuurlijke omstandigheden
zodanig aangepast, dat een succesvolle occupatie van het land mogelijk werd. In een groot deel van Holland
betekent dat primair het verbeteren van de waterstaatkundige toestand. Het stelselmatig beheersen van de
waterhuishouding is een regionale opgave, die in samenwerking tussen partijen in een stroom- of
afwateringsgebied vorm krijgt. De eerste hoogheemraden, voorlopers van waterschappen, dateren uit de
dertiende eeuw, maar al geruime tijd daarvoor werkten machthebbers samen, om de inklinkende
poldergrond van Holland te beschermen tegen overtollige regenval en, niet in de laatste plaats, de zee. In
het bijzonder in de laaggelegen, natte streken zijn via ingrepen zoals bedijking, inpoldering, bemaling en
drainage veilige omstandigheden geschapen. Het heeft geleid tot de aanleg van bedijkte en bekade rivieren,
vaarten en sloten, wegen en bruggen, zo mogelijk voortbordurend op de gegevens van het natuurlandschap,
en het ontstaan van een agrarisch occupatiepatroon met verspreide bebouwing, dorpen en steden.
Juist dit laaggelegen landschap met vele polders, waar waterstaatsmaatregelen de gecontroleerde
beïnvloeding van de waterstand mogelijk maken, mag zich van oudsher verheugen op militaire
belangstelling: het landschap is er bij uitstek geschikt voor het verdedigende gevecht. Door de beheersing
van hogere stroken, zoals kaden en dijken, kan de verdedigende macht met relatief weinig middelen een
aanvaller tot staan brengen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de militaire autoriteiten sinds de
zeventiende eeuw in verband met de Oude Hollandse Waterlinie de ruimtelijke inrichting van dit laag
gelegen landschap hebben willen beïnvloeden. Na 1815 is in dit landschap de Nieuwe Hollandse Waterlinie
aangelegd waarbij, mede door de instelling van speciale wetgeving na 1850 (zie § 2.1), het inundatiestelsel
is vervolmaakt. Het waterstaatslandschap is met beperkte, maar systematische militaire aanpassingen nog
meer geschikt is gemaakt voor de handelingen van het verdedigende gevecht. Het is een landschap, dat door
de militaire inrichting is uitgeroeid tot een voorbereid gevechtsterrein, om een zo groot mogelijke invloed
zal hebben op de militaire operaties. Zo ontstond een vrijwel doorlopende linie, die dit hart van het land
beschermt. Een verdedigend leger van beperkte omvang kan door onderwaterzettingen een veel grotere
militaire macht vast te laten lopen en aan zich binden. Door het waterstaatkundig beheer effectief voor de
verdediging in te zetten, gecontroleerd gebied onder water te zetten en de accessen met permanente
vestingwerken te versterken, is het mogelijk om met weinig militaire kracht passieve en hardnekkige
weerstand te organiseren. De voorzieningen van het afwateringssysteem, zoals sluizen, kades en kommen,
die essentieel zijn voor de kracht van het strategische landschap, zijn in de regel ouder dan het militaire
systeem. Het militaire werk is geënt op het waterstaatswerk, niet andersom.
Pas wanneer de Tweede Kamer de Kringenwet 1853 vaststelt, is het mogelijk om met
wijzigingsvergunningen en compensaties die militaire werken structureel te verbeteren. In de praktijk
fungeert de wet als een middel om schade door ontwikkelingen van buitenaf te beperken. Het strategische
landschap zoals we dat vandaag zien, is in feite een waterstaatslandschap, dat vanwege het militaire belang
op onderdelen is aangepast. Dit is ook de reden waarom de inundatiestelling minder snel veroudert: de
kracht ligt bovenal in het samenstel van het landschap en niet in de toegevoegde versterkingen. Na een
eerste succesvolle toepassing van onderwaterzettingen in de Tachtigjarige oorlog is dit stelsel van
onderwaterzettingen sinds de zestiende eeuw uitgebreid en geperfectioneerd: de Hollandse Waterlinie.
Omstreeks 1870 komt de Nieuwe Hollandse Waterlinie gereed en is het voor het eerst mogelijk gehele het
hart van het land, met de vier grootste steden, inclusief Utrecht, te verdedigen met vrijwel doorlopende
stellingen achter zeearmen, rivieren en inundaties. De Frans-Duitse Oorlog van 1870 brengt de overtuiging
dat de militaire dreiging vooral uit het oosten komt. Ook vanwege technologische ontwikkelingen, zoals bij
het vlak- en krombaangeschut, is het wenselijk het concept van ’s-lands defensie te heroverwegen.
Met de Vestingwet 1874 legt het parlement op advies van minister A.W.Ph. Weitzel een
vestingstelsel vast, waarbij het leger uitsluitend het hart van Nederland, zijnde Holland, hardnekkig zal
verdedigen. Hoewel er de facto sprake is van afzonderlijke commandementen en dus linies, krijgt het
concept van de vesting Holland door de Vestingwet 1874 al vorm. Het parlement legt bij de vaststelling van
de wet ook vast dat het binnen acht jaar de middelen beschikbaar zal stellen, waarmee het de vestingwerken
in deze linies zal moderniseren. In een jaarlijks door het parlement vast te stellen vestingbegroting zijn de
uitgaven voor de voltooiing van het vestingstelsel vastgelegd. De minister dient dan ook een verslag in van
de werken die hij het afgelopen jaar heeft ondernomen, om het stelsel te voltooien. In de wet is een artikel
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opgenomen dat de minister van Oorlog de mogelijkheid geeft bij werken van openbaar nut te beslissen of
hierbij voorzieningen voor de landsverdediging nodig zijn. Opeenvolgende ministers hebben dankbaar van
de mogelijkheid gebruik gemaakt om met geld van derden de defensie te versterken.
Het vestingstelsel bestaat, met de klok mee, uit de Stelling van Den Helder, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, de Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak en de Stelling van de Monden van de Maas en
het Haringvliet. Rondom de hoofdstad, zo bepaalt de wet, zal men bovendien het nationaal reduit, de Stelling
van Amsterdam, aanleggen. Buiten het hart van het land behoudt de wetgever alleen enkele stellingen en
werken, die een vijandelijke opmars naar dit hart vertragen: Grebbelinie met voorposten in Gelderse Vallei
en Neder-Betuwe, Zuiderwaterlinie tussen Sint-Andries en Geertruidenberg, enkele geïsoleerde forten ter
dekking van de overgang van Waal, Maas en IJssel en de werken ter bescherming van de Westerschelde.
Met de Vestingwet 1874 zijn tal van vestingsteden opgeheven. Hier ligt ook een financieel motief
aan ten grondslag: de middelen ontbreken, om al die werken bij de tijd te houden. De wet brengt wel een
vereenvoudiging van het vestingstelsel, maar beschrijft niet de samenhang van de opgenomen stellingen.
Het blijft volstrekt onduidelijk, en dus voor menige uitleg vatbaar, hoe de stellingen individueel of als
vestingbouwkundig geheel een rol spelen in de strategie van de verdediging van het land. Daarbij komt, dat
ook het kiezen van de wettelijk verankerde stellingen veel politieke discussie oplevert. Zo zijn er veel
voorstanders van de voorbereiding van een stelling langs de Friese meren in zuidwest Friesland. Het
amendement om de stelling Beneden-IJssel, tussen Zwolle en Kampen, in de wet op te nemen is door de
Tweede Kamer met 30 tegen 29 stemmen verworpen. De voorstanders menen dat het opnemen van deze
IJsselstelling tijdswinst biedt bij de voorbereiding van de verdediging van het hart van het land en daarnaast
een basis is voor offensief handelen door het veldleger. Anderen meenden dat dit tegen de idee van
concentratie van de verdediging ingaat, en dat de geïsoleerde stelling voorts, met de beperkte omvang van
het veldleger, eenvoudig te veel bezettingstroepen vraagt. Daar tegenover staat dat de wet door selectie
inderdaad het pad baant voor forse investeringen in onder meer Stelling van Den Helder, Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de forten voor de kustverdediging. Dat hoeft ook niet te verbazen: het investeren in moderne
vestingwerken, waardoor het strategische landschap aan kracht wint, is een relatief goedkope en
doeltreffende manier om met een klein leger zo effectief als mogelijk de nationale onafhankelijkheid te
bewaken. Meer dan elders in Europa ligt hier het accent op het investeren in dode weermiddelen.
Dit verandert wanneer technologische ontwikkelingen, waaronder de introductie van de brisante
granaat, alle fortificatorisch werk op slag kwetsbaar maken. Nadat dit projectiel in 1883 aan de
standaarduitrusting van de Duitse artillerie is toegevoegd, breekt in ons land een periode van ruim tien jaar
aan, waarin de bouw van vestingwerken stil ligt. De onderzoeken naar de effecten van de artilleristische
ontwikkeling op de vestingbouw leidt tot discussie, verschil van inzicht en verdeeldheid, zowel in
legerleiding als parlement. Ondanks alles blijft het geloof in de kracht van het strategische landschap.
Tegelijk met het uitblijven van concrete investeringen, leidt de politieke discussie tussen 1885-‘95 ook niet
tot aanvullende wetgeving aangaande de samenhang van het vestingstelsel. Deze omissie van de Vestingwet
1874 is en blijft een gegeven.
In de praktijk is het aan te leggen nationaal reduit omgeven door linies, die een vijandelijke opmars
zullen vertragen, waarbij de Nieuwe Hollandse Waterlinie zowel als hoofdverdedigingslinie en als sperlinie
kan functioneren, afhankelijk van omstandigheden. Voor de regering is er geen noodzaak de wet aan te
scherpen. De Tweede Kamer is immers bereidwillig om in de Stelling van Amsterdam te investeren, ondanks
de snelle technologische ontwikkeling en de verdeelde inzichten van militaire specialisten over de
inrichting van die stelling. In 1894 start na uitvoerig onderzoek en discussie de aanleg van de kringstelling.
Rond de eeuwwisseling staat er een moderne inundatiestelling, waar de bezetting vanuit betonnen
woonforten en nevenbatterijen acces en tussenlinie met snelvuurgeschut kan bestrijken. De zware artillerie
is mobiel in het achterliggende terrein opgesteld. De gekozen oplossing getuigt van een gedegen kennis van
de ontwikkelingen in de oorlogvoering en van moderne vestingbouw en resulteert in een originele aanpak,
waar ook het kostenaspect zwaar heeft meegewogen. Met de vaststelling van de Inundatiewet completeert
het parlement in 1896, na de Kringenwet 1853 en de Vestingwet 1874, de wettelijke basis van het
vestingstelsel.15
Het feit dat het parlement bereid is om middelen beschikbaar te stellen voor de Stelling van
Amsterdam, betekent niet dat het nu ook de beurs trekt voor andere stellingen. De kamer heeft weinig
begrip voor de voorstellen tot vestingbouw, die na 1890 op de agenda blijven komen: noch voor
modernisering met betonnen carapaces voor de werken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, noch voor de
plannen voor de Positie van Naarden en Muiderberg. Pas na nieuwe wetgeving komen er middelen voor
vestingbouw buiten de Stelling van Amsterdam. Maar opeenvolgende ministers van Oorlog hebben geen
15W.

Klinkert, Het vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland, 1874-1914, ’s-Gravenhage
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behoefte aan een herziening van de wet, met complexe discussies over het stelsel, zolang als de
parlementaire portefeuille geopend blijft voor de bouw van het nationaal reduit. Zo bestaat tot 1900 de
situatie dat een groot deel van de defensiebegroting ingezet is voor fortenbouw. Het vertrouwen in de
defensieve kracht van het landschap blijft onverminderd groot, al zijn er zwakke plekken aan te wijzen in
het stelsel, zoals het acces van de Lek of dat van Houten: hier ontbreekt het aan sterke inundaties. Maar
slaagt een vijand erin die linies te doorbreken, dan is er altijd nog de Stelling van Amsterdam. Het concept
van de kringstelling past goed in de defensieve strategie, die in de Vestingwet 1874 bevestigd is: de
natuurlijke defensieve kracht van het waterstaatslandschap maximaal gebruiken, door achter natuurlijke
hindernissen passief weerstand te bieden, zodat een oprukkende vijand vertraagd voor de voorbereide
linies staat, waar hij op passieve, maar hardnekkige weerstand stuit. Dit is de sterke vesting in de rug, waar
het mobiel opererende veldleger op terug valt, wanneer de nood aan de man komt.
En toch, het tij is aan het keren.16 Na de Legerwetten van 1901 pleiten steeds meer officieren, zoals
G.J.W. Koolemans Beijnen, voor investeringen in levende weermiddelen. Het geld voor vestingbouw lijkt
sinds 1874 in een bodemloze put gestort: elk fort is snel verouderd. Telkens lijkt de bouw een doel op zich
te zijn. “Als zo’n fort klaar is, zag het er dan ook mooi uit en het is af, het is van alles voorzien. Serviezen,
olie- en azijnstellen, petroleumtoestellen: alles staat er klaar, om de bezetting te ontvangen (…) Nederland
werd verdedigd door forten, vestingen en liniën, alsof de grasspietjes van de taluds en de zandkorrels van
de wallen den vijand zouden tegenhouden”. Ook zonder fortenbouw zijn de “100 Thermopylae van ons
polderland” een krachtig wapen voor het veldleger. Maar waar blijft het geld voor de strijdkrachten? 17
Koolemand Beijnen signaleert een disbalans tussen investeringen in dode en levende weermiddelen.
2.2

Het toenemende belang van het veldleger na 1890

De Vestingwet 1874 brengt een beperking van de omvang van het vestingstelsel, maar ook nu zal de
bezetting van forten en bewaking van tussenlinies zoveel troepen vragen, dat er nauwelijks sprake kan zijn
van een zelfstandig, buiten de stellingen opererend veldleger. Na 1890 ontstaat vanwege technologische
ontwikkelingen meer waardering voor offensieve actie. 18 Het principe van geconcentreerde verdediging
achter de linies laat dit onvoldoende toe; immers een deel van het veldleger staat in de eerste lijn van deze
stellingen opgesteld. De verstoorde balans tussen investeringen in de dode en de levende weermiddelen
brengt na 1900 een verschuiving van de politieke aandacht teweeg, naar de opbouw van de levende
weermiddelen. Ook het feit dat de legerleiding na 1900 eerder een doortrekking van vijandelijke krachten
via het neutrale grondgebied van Nederland verwacht, dan een frontale aanval op het hart van het land,
draagt daar aan bij. In zo’n geval schrikt het mobiel offensief opereren van een veldleger meer af, dan de
dreiging van hardnekkige passieve verdediging van achter versterkte linies.19
Er komt meer aandacht voor een snelle mobilisatie en voor het oefenen in het mobiel opereren van
het veldleger. Maar ook de intrinsieke ontwikkelingen in de vestingbouw, waar mobiele artillerie het
grootste deel van de vestingartillerie vervangt, draagt bij aan verschuiving van het perspectief. Door de
Legerwetten groeit de omvang van het leger van 63.000 troepen in 1903 naar 190.000 troepen in 1910. Nu
er zicht is op een veldleger van voldoende omvang vraagt een goede organisatie van de troepen de aandacht.
Uiteindelijk krijgt dit zijn beslag in het instellen van een commando voor het veldleger in vredestijd. Waar
een instructie voor de commandant in 1898 uitgaat van een in oorlogstijd te benoemen commandant, die
direct onder de opperbevelhebber staat, besluit de Tweede Kamer in december 1907 het commando voor
het veldleger al in vredestijd op te richten. Dit is een in Europa unieke situatie. De commandant krijgt het
bevel over een hoofdkwartier met de secties generale staf, intendance en de afdelingen infanterie, cavalerie
en bereden artillerie, waar de wapeninspecteurs aan het hoofd staan. De bevelstructuur bevestigt het
belang van een voorbereid, krachtig, zelfstandig buiten het hart van het land opererend veldleger.20
Het vestingstelsel krijgt zo na 1900 steeds meer de functie van een steun in de rug voor de offensief
optredende troepen te velde. Hier is sprake van onderlinge samenhang. Het veldleger kan buiten de
voorbereide stellingen slag leveren en zo tijdwinst behalen om inundaties voor te bereiden. Door het
veldleger zo lang als mogelijk buiten de hoofdstelling te houden, voorkomt de legerleiding het beeld van
een slechts passieve verdediging, achter de inundaties van de hoofdlinie. Wanneer van offensief optreden
geen sprake meer is, trekt het veldleger zich terug achter de voorbereide verdedigingslinies. Omgekeerd
zijn de linies voor bezettings- en bewakingstroepen grotendeels afhankelijk van de manschappen van het
Klinkert, Het vaderland verdedigd, 151-153, 401.
G.J.W. Koolemans Beijnen, ‘Beschouwingen over het onderwerp: Vestingwet en levende strijdkrachten’, Orgaan der vereeniging ter
beoefening van de krijgswetenschap, 1902-‘03, 439-501.
18 Klinkert, Het vaderland verdedigd, 215-216.
19 Klinkert, Het vaderland verdedigd, 234-235.
20 Klinkert, Het vaderland verdedigd, 191-220: Legerwetten; 243, 289-305: mobilisatie, concentratie; 307-311, 315: functie CV.
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veldleger. Het probleem daarbij is, dat de stellingomvang ook na de Vestingwet 1874 zo groot is, dat de
bezetting onder alle omstandigheden zeer veel troepen vergt.21 De nadruk van het bewegelijk opereren van
het veldleger laat zich moeilijk verenigen met het investeren in permanente vestingwerken. De laatste zijn
na de Vestingwet 1874 sowieso vrijwel uitsluitend in Holland gebouwd. Wanneer het veldleger zich buiten
het hart van het land ingraaft, zal het bij ook geen permanente vestingwerken aanleggen, maar juist gebruik
maken van tijdelijke vestingwerken, in de vorm van veldversterkingen. De aard van die werken past beter
bij het mobiel oorlogsvoeren.
2.3

De positie van het wapen der genie vóór 1914

Feitelijk is de genie het deel van het leger dat zich bezighoudt met de fysieke voorbereiding en beïnvloeding
van het slagveld. Of het nu gaat om het (on-)begaanbaar maken van het terrein, door bijvoorbeeld
brugvernieling of juist slaan van bruggen of het stellen van inundaties of juist droogmaken van
onderwaterzettingen: het is de taak van de genie. Dat wapen zorgt bijvoorbeeld ook voor verbindingen,
verlichting of economische oorlogsvoorbereiding. In dit onderzoek gaat het over historisch gezien
misschien wel de belangrijkste taak van dit wapen: het verschaffen van dekking tegen vijandelijk vuur. Het
belang van een goede organisatie van het wapen der genie staat daarom sinds jaar en dag in elk zichzelf
respecterend leger buiten kijf. Maar hoe is de positie van dit wapen in Nederland, voorafgaande aan de
periode die wij behandelen?
In een strategisch waterstaatslandschap, waar permanente vestingen een cruciale rol hebben, is
van oudsher een belangrijke rol voor het wapen weggelegd. Daarbij zijn benaming, organisatie en
samenstelling van dat wapen regelmatig veranderd. Het stelsel van vestingen in ons land krijgt met de Unie
van Utrecht in 1579 vorm door de aanwijzing van een fortificatiemeester in het Staatse Leger. Prins Willem
III benoemt in 1688 tot directeur generaal der fortificatiën François du Puy de Cambon en zeven jaar later
Menno Baron van Coehoorn als ingenieur generaal der ‘fortificatiewercken’, die zestig ingenieurs in vaste
dienst heeft.22 Na het herstel van de onafhankelijkheid is in 1814 het Korps Ingenieurs opgericht, dat belast
is met bouw en onderhoud van vestingwerken. In 1814 bestaat het uit 61 officieren, het jaar daarop
uitgebreid tot 100. In 1822 voegt de minister het korps met het Bataillon Mineurs en Sappeurs samen tot
het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs: een samenstelling die het in 1914 nog heeft. Per 1 april 1881
krijgt het de naam wapen der genie, bestaande uit Korps Genietroepen en staf. Dat korps heeft leger-,
pionier-, spoorweg-, telegraaf- en verlichtingstroepen en groeit in 1903 uit tot regiment. Dit regiment is in
dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De staf telt in 1881 62 officieren en 45 opzichters van
fortificatiën. Het is de bouwdienst van het departement van Oorlog en omvat niet alleen de Dienst der Genie,
maar ook de Ve Afdeling Genie.
De inspecteur der genie is niet alleen hoofd van de dienst, maar sinds 1913 ook hoofd van de Ve
Afdeling. Hierdoor staat het wapen in direct contact met de minister en is de inspecteur, meer dan andere
wapeninspecteurs, in staat om politieke besluitvorming te beïnvloeden. Eind 1877 werken er op de drie
bureaus van de departementale Ve Afdeling negen medewerkers: Personeel en Kazernering (met twee
kapiteins), Vestingwerken (een kapitein en een commies) en Comptabiliteit (een commies en twee klerken).
In 1914 zijn er in de dienst naast de inspecteur 62 officieren en 49 opzichters werkzaam, alsook een aantal
burger- en tijdelijke opzichters. Een klein aantal werkt op het bureau van de inspecteur, bij de afdeling van
het departement of in de Geniecommandementen Utrecht, Amsterdam en Breda. Het leeuwendeel is
aangesteld bij de twaalf Eerstaanwezendschappen in de garnizoensplaatsen. De eerstaanwezend
ingenieurs, meestal een hoofdofficier of oudere kapitein, hebben als ingenieur en rentmeester de zorg over
eigendommen van het ministerie van Oorlog, zoals kazernes, forten, magazijnen en terreinen. Zij beheren
gebouwen, maar verzorgen ook nieuwbouw.23
Het wapen der genie heeft in de periode tot de mobilisatie 1914-‘18 veel aanzien en trekt
getalenteerde militairen aan. Opvallend is dat omstreeks 1900 genieofficieren in vrijwel elke rang een hoger
salaris ontvangen dan officieren van andere wapenen. De genie levert ook een belangrijk deel van het hoge
kader van de legerleiding: veel vooraanstaande militairen hebben een signatuur als genist. Die positie is
niet in het minst te danken aan het feit dat vestingbouw een prominente plek heeft op de begroting van het
ministerie van Oorlog, vanwege de modernisering van Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen 1874 en 1885
en de aanleg van Stelling van Amsterdam tussen 1894 en 1914. Nederland heeft vestingbouwkundig gezien
Klinkert, Het vaderland verdedigd, 134-143.
J. Sneep, ‘Het Corps Ingenieurs en de Directie der Fortificatiën in het Staatse Leger’, 300 jaar bouwen voor de landsverdediging,
DGWT, ’s-Gravenhage 1988,16-21.
23 J.P. Jongsma, ‘Van Dienst der Fortificatiewerken tot Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen’, 300 jaar bouwen voor de
landsverdediging, DGWT, ’s-Gravenhage 1988, 22-43. D. van den Berg, ‘Het Wapen der Genie’, in J. Kooiman en C.J. Snijders, De
Nederlandsche Strijdmacht en hare mobilisatie, Purmerend 1915, herdruk 1924, 915-916.
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internationaal een goed imago. De staf is uitstekend op de hoogte van internationale fortificatorische en
technologische ontwikkelingen en weet de resultaten op originele wijze te vertalen in de doorontwikkeling
van het vestingstelsel. Daarbij valt op dat deze vestingbouw geënt is op de eigenschappen van het
strategische landschap en internationaal een uniek karakter heeft.24
Een tweede, niet te onderschatten aandeel in de voorname positie van de genie is veroorzaakt door
de aard van de werkzaamheden: in tegenstelling tot wapens zoals de infanterie en de cavalerie, die veeleer
gebaseerd zijn op kennis van de tactiek, vindt de genie, nog meer dan de artillerie, het fundament in kennis
van de techniek. Het is allereerst een technisch wapenvak, wat zich ook uit in de officiersopleiding: die
brengt de cadet vooral wetenschappelijke wapentechnische scholing met veel aandacht voor wis- en
natuurkunde. In het onderwijs zijn er nauwe connecties aanwijsbaar tussen bijvoorbeeld Koninklijke
Militaire Academie en Technische Hogeschool te Delft. De genie heeft zelfs een dependance op die
hogeschool. Genieofficieren beschikken over technische kennis, die ook op andere plaatsen in de
maatschappij toepasbaar is en, anders dan bij de andere wapenen, in kringen buiten het leger in aanzien
staat. Ze werken ook vanuit hun specifieke opgaven nauw samen met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Niet
alleen zijn er bekende architecten, zoals Willem Dudok, die hun wortels hebben in het wapen. Omgekeerd
zijn er ook vele genieofficieren, die met hun kennis en ervaring hebben bijgedragen aan niet militaire
gebouwen. Zo is P.W. Scharroo een bekend betonexpert, die vanuit zijn connectie met het NOC sinds 1924
architect J. Wils adviseert bij het ontwerp van het Olympisch Stadion in Amsterdam.25
Die positie van het wapen als bouwdienst verzwakt echter na 1900, als regering en parlement
streven naar een meer gelijkwaardige begunstiging van dode en levende weermiddelen. Verschillende
ontwikkelingen dragen daar aan bij. In het laatste kwart van de negentiende eeuw groeit de invloed van de
generale staf bij de minister, ten koste van het departement, de inspecteurs der wapenen en de
commandanten van linies en stellingen. Waar rond 1870 in de denkbeelden een statische verdediging met
stellingen dominant is, verschuift het accent via een meer elastische verdediging rond 1890 naar een
voorwaartse en vroegtijdige verdediging rond 1900. Het vestingwerk speelt, wanneer anticipatie en
mobiliteit dominante factoren zijn, een meer ondergeschikte rol, ten opzichte van het veldleger. Ondanks
de formidabele bedragen die de bouw van de Stelling van Amsterdam blijft vergen, neemt na 1900 de
dominante rol van de genisten op de ministeriële agenda, maar ook op zijn begroting, af.26
In eigen land is vóór de mobilisatie 1914-‘18 lang niet altijd sprake van gestandaardiseerde
vestingbouwkundige ontwerpen. Het land is opgedeeld in rayons; in elk van deze districten zetelt een
eerstaanwezend ingenieur, die verantwoordelijk is voor het ontwerp van de werken die tot stand komen.
De inspecteur der genie adviseert weliswaar over elk ontwerp; theoretisch is zo de samenhang en kwaliteit
van het werk over de rayongrenzen bewaakt. Daarnaast belast men speciale commissies bij de bouw van
grootschalige werken, zoals de Stelling van Amsterdam. Het blijft een feit dat verschillende eerstaanwezend
ingenieurs aan ontwerpen voor vergelijkbare fortificaties werken, wat technisch niet wenselijk is en
kostenverhogend en vertragend kan werken. Zo bereiden twee eerstaanwezend ingenieurs ieder een
ontwerp van een pantserfort voor: Fort De Ruyter bij Vlissingen en Fort Kijkduin bij Den Helder.
Aangezien dit een ongewenste situatie is besluit de minister in januari 1913 tot oprichting van het
Technisch Bureau (TB) van de inspecteur der genie, dat op landelijk niveau technische kennis vergaart,
toepast en standaarden aanreikt.27 De eerste klus van het TB betreft herziening van het in 1913 door de
minister goedgekeurde en aanbestede ontwerp voor Fort Kijkduin in de Stelling van Den Helder. De
oprichting van het TB is een gevolg van de toenemende complexiteit van de ontwerpen, in combinatie met
het feit dat steeds meer vraagstukken op landelijk niveau spelen en de grenzen van
Eerstaanwezendschappen en Geniecommandementen overstijgen. Het oprichten van dit bureau, direct
onder verantwoordelijkheid van de inspecteur, net als deze gezeteld in ‘s-Gravenhage, ver van de
eerstaanwezend ingenieurs, heeft grote gevolgen voor beschikbaarheid en verspreiding van
vestingbouwkundige kennis binnen en buiten het wapen der genie. Daarmee zal die oprichting uiteindelijk
ook gevolgen gaan hebben voor de positie van dat wapen.

Klinkert, Het vaderland verdedigd, 473-474, tekent aan dat de genie internationale voorbeelden volgt en, met enkele jaren
vertraging, in aanpaste vorm in vestingbouwkundige plannen implementeert.
25 Voor het onderwijs: www.zuidfront-holland1940.nl (geraadpleegd 17-05-2019), ‘organisatie/genie’: Jan Wils en Piet Scharroo zijn
bevriend en brengen in 1925 ‘Gebouwen en terreinen voor gymnastiek, spel en sport’ uit, waarin aandacht voor dit stadion.
26 Klinkert, Het vaderland verdedigd, 331, 470, 477.
27 NA, CITB, 2.13.40, 220, ‘Notitie door Chef CIB en TB betreffende werkzaamheden van de bureaus, opgesteld in verband met het
officiële bezoek van de Deense officier der Genie N.K.H.H. Maare (augustus 1927)’.
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3. Het vestingstelsel versterkt: betonnering tijdens de mobilisatie 1914-‘18
3.1

Context: relevante politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen

Nederland is een klein land in de delta van de rivieren Maas en Rijn, die hier in de Noordzee stromen. Het
is een aan de Europese grootmachten ondergeschikte natie, die zich na de Belgische afscheiding in 1839
liever niet met internationale kwesties bemoeit. De strategische ligging met zeehavens waarborgt deze
onafhankelijkheid: elk Europees machtsblok heeft er belang bij dat dit land niet in de invloedsfeer van de
ander komt. Tegelijk is ons Koninkrijk de op twee na grootste koloniale wereldmacht: het telt in 1900 50
miljoen inwoners en heeft positie als onafhankelijk, initiatiefrijk handelspartner. Nederland richt zich met
vrijhandel op economisch krachtige wereldnaties en is een poort naar het Duitse Keizerrijk. De
handelsgeest is goed gediend bij onze kenmerkende lauwe, afzijdige buitenlandse politiek.
Militair gezien is Nederland vóór de Eerste Wereldoorlog bepaald geen land dat voorop loopt.
Ondanks de herbewapening na 1900 is het buitenland niet onder de indruk van de strijdkrachten.28 Er is
ontzag voor het inundatiewapen, maar de gesteldheid van de troep laat te wensen over. Dit betreft zowel
de omvang, organisatie, leiding, geoefendheid, als bewapening van het leger. Over veel van die onderwerpen
zijn de meningen hier te lande verdeeld. De parlementariërs spreken langdurig over de landsverdediging,
maar zonder veel concreet resultaat: er is weinig animo, laat staan draagvlak voor grootschalige
investeringen. Toch dient het kabinet Heemskerk in 1910 een wetsontwerp in voor het stichten van een
fonds voor de verbetering van de kustverdediging, groot 40 miljoen gulden. Vanwege onze neutraliteit volgt
het buitenland die investeringen op de voet, zeker waar het vestingwerken betreft. De vanuit het oogpunt
van neutraliteit omstreden bouw van Fort De Ruyter, aan de Westerschelde bij Vlissingen, vult de
kolommen van menig Franse, Britse en Belgische krant.29
Met de internationale politieke spanningen neemt de belangstelling van de legerleiding voor de
oorlogsvoorbereiding door andere machten toe. In 1905, na de crisis in Marokko, verspreidt de minister
van Financiën ‘Aanwijzingen nopens de Kondschapsdienst’, waarbij ambtenaren informatie verzamelen
over troepensamentrekkingen aan de grens. De chef generale staf vraagt de regering om vestiging van
militaire attachés in Europese hoofdsteden. Maar het is oud-KNIL officier J.J. Le Roy, directeur Deutsch
Niederländische Telegrafengesellschaft te Keulen, die van 25 op 26 juli 1914 met een telegram de souschef
staf veldleger op de hoogte brengt van de ernst van de Duitse oorlogsvoorbereidingen.
Na de moord in Sarajevo op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk loopt de spanning op de
Balkan hoog op: op 28 juli verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. Die onrust op de Balkan is
niet nieuw: in 1907-’08 is er in het Ottomaanse Rijk een revolutie, gevolgd door Albanese opstand en de
Italiaans-Turkse Oorlog van 1912. Op 8 oktober 1912 verklaart Montenegro de oorlog aan het Ottomaanse
Rijk, spoedig gevolgd door Griekenland, Servië en Bulgarije. Wanneer de belligerenten op 30 mei 1913 de
vrede tekenen, is bijna al het Europese grondgebied van de Ottomanen in handen van de aanvallers. In de
zomer verklaren Servië en Griekenland, gevolgd door Roemenië en Montenegro, de oorlog aan machtig
Bulgarije, dat Macedonië in bezit heeft genomen. Bij de vrede van Boekarest krijgt Roemenië op 10 augustus
1913 delen van het Bulgaarse grondgebied; Griekenland en Servië verdelen Macedonië. Bulgarije en het
Ottomaanse Rijk zoeken voor hun territoriale claims de steun van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije.
Wanneer in juli 1914 na de moord op Frans Ferdinand Oostenrijk-Hongarije Servië aanvalt, begint niet de
derde Balkanoorlog, maar de Eerste Wereldoorlog.
In Nederland komt die oorlog niet als een verrassing. In de winter van 1913-‘14 heeft het leger een
oefening op de kaart gehouden, waarin een conflict op de Balkan escaleert tot een strijd tussen de Europese
mogendheden. Op 28 juli 1914 benadrukt Koningin Wilhelmina in een officiële verklaring de neutraliteit
van Nederland. Om die te bewaken besluit de regering op 30 juli dat er sprake is van direct oorlogsgevaar,
zoals bedoeld in de Grondwet en geeft zij opdracht om het leger te mobiliseren.30
3.2

De stellingen in ‘een toestand van volslagen onverdedigbaarheid’

Met de Vestingwet 1874 heeft het parlement wettelijk de basis gelegd voor een modern vestingstelsel. Maar
wat heeft de forse investering in dat stelsel in de 35 jaar voorafgaand aan de mobilisatie opgeleverd? Wat
treffen de gemobiliseerde troepen in die zomer van 1914 aan? Op 31 juli 1914 besluit het kabinet Cort van
der Linden, overigens zonder de militaire autoriteiten daarbij te betrekken, als eerste Europese natie tot
een algemene mobilisatie. Het Haagse Bureau van de inspecteur der genie vormt vanaf dat moment de
Klinkert, Het vaderland verdedigd, 432-434. Van Gent, Het falen van de gewapende Nederlandse neutraliteit, 394.
Klinkert, Het vaderland verdedigd, 451-458. Schuursma, Jaren van opgang, 434-435.
30 W. Klinkert, S. Kruizinga en P. Moeyes, Nederland neutraal. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, Amsterdam 2014, 73. J.C. de
Bruijn, C.B. Wels, Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000, Amsterdam 2003, 323.
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Sectie V van het Algemeen Hoofdkwartier van de opperbevelhebber van land- en zeemacht. De
hoofdofficieren van de staf van het wapen treden als eerst toegevoegd officier der genie in dienst van de
hoofdkwartieren van linies en stellingen en bij de stafkwartieren van de groepen. Zij bereiden in de
inundatiestations het stellen van de inundaties voor, samen met de opzichters van de fortificatiën en
Rijkswaterstaat. De legerleiding start met het bewapenen van bijna 200.000 militairen en vervoert ze naar
de afwachtingsopstelling. Op de derde mobilisatie dag zijn grenzen en kusten bewaakt door landweer en
kustwacht, zijn alle strategische punten bezet en waar mogelijk voor vernieling voorbereid en staat het
veldleger “op oorlogsvoet in zijn afwachtingsopstelling” klaar.31 Bijna de helft van de beschikbare troepen
krijgt een plek in één van de vier divisies van dat veldleger, die respectievelijk aan de westkust, in Utrecht
en Gelderland, achter de IJssel en in Noord-Brabant concentreren. Daarnaast bezetten 70.000
dienstplichtigen van de landweer onderdelen van het vestingstelsel. 32 Maar dat stelsel is, ondanks de
opschoning vanwege de Vestingwet 1874, nog steeds te beschouwen als een uitstalling van linies en
stellingen. Een stelsel, te uitgestrekt en te onsamenhangend om succesvol te kunnen verdedigen; een
verzameling van linies en forten, die als gemene deler hebben dat zij alle in meer- of mindere mate geschikt
zijn voor het voeren van het defensieve gevecht. Met een rudimentaire veiligheidsbezetting die niet veel
meer kan doen dan het bewaken van stellingen, in afwachting van de komst van het veldleger. En dat
veldleger, dat de eindstrijd binnen het vestingstelsel zal voeren, is tot nader orde grotendeels buiten het
hart van het land gestationeerd. De vitale krachten die nodig zijn voor stellingbouw, zijn dus grotendeels
afwezig. Dit is geen goede uitgangspositie om de stellingen gevechtsklaar te maken.33
De twee voorgaande decennia is, buiten de Stelling van Amsterdam, matig geïnvesteerd in het vestingstelsel. Het gevolg
is dat de manschappen in 1914 hun intrek nemen in verouderde forten, zoals in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Foto’s
tijdens de mobilisatie getuigen van de primitieve legering, maar ook van de optimistische sfeer bij aanvang van de
mobilisatie. Zo ontvangt de fortcommandant de troepen in Fort Honswijk met stichtende boodschappen. De metershoge
houten letters op de bakstenen muren van het torenfort schreeuwen: “Welkom. Leve Honswijk. Wij Handhaven”. Roodwit-blauw en oranje vlaggenslingers zijn feestelijk over weergang en terreplein gespannen. Het terras onder deze
vlaggenregen, waar officieren hun manschappen aan de tafeltjes opwachten, lijkt wel op een grootstedelijk
zomertafereel. Dat, terwijl de fortbezetting de ondankbare taak wacht om vanuit het van bomvrij onderkomen
verstoken fort de vijand van het kwetsbare Lekacces te weren.34 Een soldaat is beter af in de Stelling van Amsterdam,
ook al blijkt ook die niet voorbereid op moderne oorlogvoering. Maar hier is, als onderdeel van het versterkingsplan,
tenminste bij de forten materiaal opgelegd voor de bouw van onderkomens in de tussenlinies. De aangeaarde scherfvrije
schuilplaatsen zijn boven het inundatiepeil gebouwd. Bedekt met zware golfplaat, bieden ze onderdak aan een ½ sectie
infanterie, die er beschikt over een tafel met houten banken. Schoenen, kookgerei, patroontassen en hoofddeksels
hebben een plaats aan de wand. Tegen de achterwand staat een geweerrek en aan de wand hangen herinneringen aan
thuis. Aan de bovendekking hangt een olielamp met roetschaal, die de huiselijke sfeer versterkt.

Volgens het krijgsplan van de generale staf is de veiligheidsbezetting verdeeld over de Stelling van
Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak en de
Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet. Ook liggen er troepen in de Stelling van Den Helder
en zijn de forten Hoek van Holland, IJmuiden en Pampus bezet. De verdeling van die troepen illustreert een
dilemma: ons vestingstelsel vraagt, zeker na 1890, met de verplaatsing van de artillerie uit de forten naar
het veld en de opwaardering van tussenlinies, om een grote veiligheidsbezetting. Daarbij is in 1914 de
situatie waarin de vestingwerken verkeren, buiten de vrijwel voltooide Stelling van Amsterdam, ronduit
bedroevend. Aan het Noord-Brabantse en Gelderse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is bijvoorbeeld
de afgelopen kwart eeuw alleen onderhoud aan de inundaties verricht. De woonforten voor infanterie en
vestingartillerie dateren uit 1879-‘83 en zijn niet meer als bomvrij te classificeren. De kwetsbare bakstenen
forten dateren van vóór de uitvinding van het getrokken geschut en de brisantgranaat. Zo ligt op het Fort
aan het Steurgat vóór het kazernegebouw een gemetseld kruithuis, dat met moderne artillerie moeiteloos
is te vernietigen.35
De opperbevelhebber generaal C.J. Snijders verwacht vanuit het vestingstelsel toch weerstand van
betekenis te kunnen leveren. De militaire waarde van de inundatiestellingen is onomstreden. Holland is

Anoniem, Honderdvijftig Jaar Generale Staf, 11 maart 1814 - 11 maart 1964. Overzicht van de ontwikkeling van de Koninklijke
Landmacht. Gedenkboek vervaardigd ter gelegenheid van de herdenking van de dag waarop werd besloten tot de samenstelling van een
Nederlandse Generale Staf, ’s-Gravenhage 1964, 94-95.
32 Klinkert e.a., Nederland neutraal, 78 en verder. Van Gent, Het falen van de gewapende Nederlandse neutraliteit, 24.
33 Kooiman J. en Snijders C.J. De Nederlandsche Strijdmacht en hare mobilisatie in het jaar 1914, Purmerend 1915, D. van den Berg, Het
Wapen der Genie, 1924, 916.
34 Gebruik Fort Honswijk voor onderwijs van troepen 1914-‘18: ‘De stelling Honswijk’, www.forten.info (geraadpleegd 10-2-2016).
35 Klinkert, Het vaderland verdedigd, 263-264 286-287: werkzaamheden 1885-1914 Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Stelling van Den Helder, Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak en Stelling van de Monden van de Maas en het
Haringvliet.
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omgeven met een krans van water: zeeën, zeearmen, rivieren en inundaties. Mits goed voorbereid, zijn de
soms kilometers brede watervelden een wapen van formaat, dat een oprukkende vijand tot stilstand kan
brengen. De vestingwerken mogen verouderd zijn, de inundaties hebben als hindernis een blijvende
betekenis. Het systeem van inunderen is een goed bewaard geheim, dat een vijand slechts met moeite zal
kunnen beïnvloeden. 36 Maar die onderwaterzettingen zijn volgens opperbevelhebber niet alleen de
ruggengraat van de stelling, maar ook de achilleshiel. Immers, de tijd om een inundatie goed voor te bereiden,
zal bij een vijandelijke aanval mogelijk ontberen. Snijders schat in 1918 in dat hij voor het stellen van de
inundaties van het 130 kilometer lange front tussen Naarden, Utrecht, Gorinchem, Nieuwe Merwede, Hollands
Diep en Numansdorp twee weken nodig heeft: tijd, die de vijand hem niet zal geven. Ook zijn belangrijke
accessen niet met onderwaterzettingen gedekt, zoals de Stelling van Naarden, Houtensche Vlakte en Lekacces.
Dit zijn gunstige aanvalsterreinen. Als laatste heeft Snijders zorgen over de omvang van de permanente
bewaking, die de stelling vraagt. Zelfs bij gestelde inundaties gaat die de kracht van het leger te boven. Een
voortgezette verdediging van de stelling acht hij dan ook onwaarschijnlijk. Via Hollandse IJssel en Woerdensch
Verlaat zal het leger uiteindelijk naar de Stelling van Amsterdam moeten uitwijken. 37 Ook daar zijn
voorbereide inundaties, met keringen, sluizen, aanvoerkanalen en sloten. Grote delen van het schootsveld
kunnen plas en dras staan en alleen waar de combinatie van klei, veen en water onvoldoende aanwezig is,
is de kringstelling van nature kwetsbaar en wordt de defensieve kracht aan vestingwerken ontleend. En
juist daar is volop werk aan de winkel.
Op 4 augustus 1914 vallen het Ie en IIe Duitse leger België binnen. Omdat de dreiging van schending
van de neutraliteit aan de zuidelijke landsgrens het grootst is, dirigeert de opperbevelhebber naast de IIIe
divisie op 10 augustus de IVe divisie naar Noord-Brabant. Het is aan de veiligheidsbezetting om de
stellingen van het vestingstelsel voor de verdediging in te richten. Dat is een fiks karwei, zo constateert
Snijders, terugblikkend in oktober 1918: “op het oogenblik der mobilisatie van 1 Augustus 1914 verkeerden
onze liniën en stellingen in een toestand van volslagen onverdedigbaarheid”. 38 Daags na de mobilisatie
ontvangt Snijders een telegram van de commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie, generaal-majoor A.E.J.G.
D’Hamecourt, die toestemming vraagt om zijn linie in de diepte uit te bouwen. Als eerste wil hij westelijk
van Utrecht langs Benschop, Lopik en Zegveld een tweede lijn met verdedigingswerken aanleggen. Maar
ook in de hoofdweerstandszone, op het acces van Houten, wenst de commandant een doorgaande
loopgraaf.39 Vanaf januari 1915 zijn er serieuze verkenningen uitgevoerd, op basis waarvan Snijders een
commissie benoemt, die de aanleg van deze achterwaartse stelling in de vorm van instructies en bevelen
voorbereidt. De opperbevelhebber geeft prioriteit aan de werken in het oostelijke en zuidelijke deel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar hij gezien de geografische positie van de belligerenten de eerste
dreiging verwacht, starten met de voorbereiding van onderwaterzettingen en de aanleg van een
doorlopende weerstandslijn. Het waterpeil in de boezems moet omhoog. Ook mag de commandant met
burgerarbeiders het schootsveld opruimen, waarbij de afbraak van stenen gebouwen alleen geschiedt
indien “beslist noodzakelijk”.40
Dat gaat gepaard met korzelige reacties van belanghebbenden. In een met “Spoed!” gemarkeerde
brief aan de minister van Oorlog N. Bosboom ageert bijvoorbeeld de Nederlandsche Tuinbouwraad tegen
opruimingen bij Naarden en Bussum. “Wij behoeven U niet de verzekering te geven, dat de Nederlandsche
Tuinbouwraad de door de Regeering genomen maatregelen tot verdediging van het vaderland en tot
behoud van onze onafhankelijkheid van harte toejuicht. (…) Teneinde de Hollandsche Waterlinie in staat
van paraatheid te brengen zijn [de tuinders, JM] volgaarne bereid daartoe mede te werken en de niet
geringe offers te getroosten, die elk rechtgeaard vaderlander thans op zich nemen moet”. Maar er is groot
bezwaar tegen het ruimen van jonge heesters en planten, die de oogst van de komende jaren zijn. De
ruimingen zijn volgens de raad niet nodig: jonge planten bieden geen beschutting.41 De minister honoreert
het bezwaar, zoals hij dat ook doet bij het protest van de Chemische Fabriek Naarden tegen de hoogte van
de gestelde inundaties. Op last van de minister halveert de commandant het peil tot plus 10 cm boven N.A.P.
De voorbereiding van de vele inundaties brengen de opperbevelhebber er toe om twee jaar na de aanvang
Beïnvloeding vindt meestal plaats bij inundaties rond vestingsteden: zo blokkeert het Spaanse leger van Ambrogio Spinola in 1624
de watertoevoer bij Breda met de aanleg van een één kilometer lange, circa 10 m hoge dam in het beekdal van de Aa of Weerijs,
zodat de loop wijzigt. Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch 2000.
37 Snijders, Nota van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht Snijders aan de Raad van Ministers ter beantwoording van de
Nota van de Minister van Oorlog De Jonge d.d. 11 juli 1918, 3 oktober 1918, Kabinet No. 5681, ZrGeh (Archief Opperbevelhebber),
540, via http://resources.huygens.knaw.nl. C. Smit, De buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919, ‘s-Gravenhage, 1964,
Rijksgeschiedkundige Publicatiën, deel 117.
38 Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 666.
39 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 7, telegram liniecommandant NHW, 1-8-1914, aan OLZ.
40 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 7, telegram OLZ, No.1132, aan groepscommandant Woudrichem, NHW, 8-8-1914. Brief CNHW, Sectie
V, ongenummerd, 10-9-1914, aan OLZ. Zie ook Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 669-670.
41 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 7, brief Nederlandsche Tuinbouwraad, No.2797, 8-8-1917, aan MvO. Brief CNHW, Sectie V, No. 4119,
23-8-1914, aan OLZ.
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van de mobilisatie, in juli 1916, de minister voor te stellen om een centraal inundatiebureau op te richten,
waarover later meer.42 De reactie van de Tuinbouwraad is illustratief voor de weerstand die de mobilisatie
oproept. De activiteiten van het leger om de kracht van de stellingen op te voeren verstoren, nota bene in
vredestijd, op veel plaatsen het dagelijkse leven en brengen economische schade. Die spanning tussen
oorlogsvoorbereiding en maatschappelijk en economische belang, heeft gevolgen voor de stellingbouw.
[3 foto mobilisatie, terreplein, Fort Honswijk, Nieuwe Hollandse Waterlinie, augustus 1914, NIHM]
[4 foto exterieur tijdelijke schuilplaats, Fort Sabina Henrica, Stelling Hollands Diep en Volkerak juli 1915, NA]
[5 foto interieur tijdelijke schuilplaats, Fort Sabina Henrica, Stelling Hollands Diep en Volkerak juli 1915, NA]

3.3

De onbekende oorlog: GS III en de berichten van het front, 1914-‘18

De troepen nemen vanaf augustus 1914 de versterking van stellingen ter hand. Tegelijk roepen de
gebeurtenissen op de Belgische en Franse slagvelden veel vragen over de ontwikkelingen in de oorlogvoering
op. De overweldigende kracht van artillerie en machinegeweer laat de bewegingsoorlog in 1914 vastlopen en
verstarren tot een intensieve stellingoorlog. Wat betekenen die ontwikkelingen voor het Nederlandse
vestingstelsel? Hoe is de voorbereiding en de inrichting van die stellingen ter hand te nemen? De
opperbevelhebber volgt de berichtgeving over de oorlog op de voet. Voor deze studie, van groot belang voor de
voorbereiding op een strijd, is eerder een goed fundament gelegd. Het Algemeen Stafbureau verzamelt sinds
1870 in het dossier ‘Vreemde legers en Afschriften’ gegevens over de organisatie en de sterkte van buitenlandse
legers. Dit geeft echter een onvoldoende betrouwbaar beeld, omdat de samenstelling berust op wat de gezanten
lezen in openbare buitenlandse stukken, meestal in de pers.43 In 1912 richt minister van Oorlog J. Hellebaut het
Studiebureau Vreemde Legers op. Aanvankelijk is dat een eenmansbedrijf van kapitein van de infanterie
generale staf J.H. Hardenberg. In 1914 vormt minister van Oorlog Bosboom dit bureau om tot Derde Afdeling
generale staf, kortweg GS III genaamd, en plaatst het onder leiding van eerste luitenant H.A.C. Fabius. In
november 1918 is er 25 man personeel werkzaam. Ook stelt de minister in 1916 militaire attachés aan in
Londen, Parijs, Berlijn en het neutrale Zwitserland. Zij hebben de opdracht om “een studie te maken van de
huidige oorlog in een andere, vreemde omgeving” en zorgen voor een meer betrouwbare, gerichte
informatievoorziening.
De frontbezoeken zijn talrijk en vinden zowel aan Duitse als aan Franse en Belgische zijde plaats. In
1914 schrijft GS III rapporten over de gevechten bij Luik en aan de IJzer; in 1916 opnieuw over de IJzer, maar
ook over de Ausstellung für Kriegsfurzorge te Keulen, in 1917 zijn er opnieuw twee rapporten over de IJzer,
maar ook over de gevechten te Riga. In 1918 volgen er rapportages over de Vogezen, de IJzer en de Noordfranse
slagvelden. Deze informatie is meer dan welkom. De opperbevelhebber is bezorgd over de effecten van de
moderne oorlogvoering op de vestingbouw. Hij verwoordt dit in januari 1915 op niet mis te verstane wijze:
“met stelligheid wijst zij toch reeds nu op de noodzakelijkheid, de concentreering van weermiddelen in de
beperkte ruimte eener vaste en bekende, veelal ver zichtbare opstelling, als een geïsoleerd fort oplevert, te
vermijden. Verspreiding en maskeering van de organen der verdediging, verplaatsbaarheid der bewapening,
zullen meer nog dan tot heden de grondslagen van de versterkingskunst der naaste toekomst zijn”.44 Bekend is
dat de Duitse belegeringsartillerie voor het slechten van de betondekkingen van Belgische vestingwerken de
beschikking had over een ongekend groot kaliber. Deze 36 en 42 cm mortieren zijn met de nieuwe
gemotoriseerde tractie snel te verplaatsen en lijken korte metten te maken met de forten voor Luik, Namen en
Antwerpen. Al in de eerste dagen van de veldtocht zijn Belgische forten door de Duitse legermacht tot overgave
gedwongen. De propagandadiensten van de aanvaller meten, met de strijd om de Franse fortengordels in het
vooruitzicht, dit succes breed uit en publiceren foto’s van door granaten omgeploegde fortterreinen, met uiteen
gescheurde betondekkingen en stukgeschoten geschutskoepels. Het leidt in Nederland, net als in Frankrijk, tot
snelle maatregelen, zoals de verplaatsing van vestinggeschut naar het veldleger.45
Toch duurt het tot 1916 voordat GS III conclusies trekt over de betekenis van vestingwerken in relatie
tot de moderne oorlogvoering. Het fort blijft dienen als steunpunt voor infanterie, omdat het zware geschut
weinig invloed heeft “op deugdelijk gebouwde betonforten. (…) De uitwerking dezer zeer groote projectielen is
aan het begin van den oorlog overdreven. De reden hiervan is, dat de uitwerking niet door de Geallieerden kon
Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 670.
Dick Engelen, De Militaire Inlichtingen Dienst 1914-2000, ‘s-Gravenhage 2000, 13-62. De legerleiding verzamelt sinds 1870
gegevens over vreemde legers. In 1906 verbetert de situatie met de oprichting van de Kondschapdienst voor douaneambtenaren. In
tijden van spanning dragen geselecteerde ambtenaren zorg voor berichtgeving over militaire ontwikkelingen in aangrenzende
landen. Ook slaan douaniers alarm in geval van militaire concentraties aan of bij de rijksgrens.
44 NA, CITB, 2.13.40, 49, brief ChGS, No.8022G, 12-1-1915, aan MvO. De brief houdt verband met de voorgestelde begroting in
verband met de wetgeving over de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee.
45 Zo besluit de legerleiding in 1915 de zware mitrailleurs M’08 en het geschut van 6 en 7 cm Veld van het Noordfront Stelling van
Amsterdam aan de bewapening van het veldleger toe te voegen, ter versterking van de gevechtskracht. De kanonnen 6 Kazemat en 7
Groot-flankement zijn na ombouw op betonnen beddingen geplaatst en o.m. gebruikt als luchtdoelgeschut bij strategische objecten.
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worden bestudeerd: de forten gebombardeerd met kaliber 30,5 of 42 cm projectielen (Luik, Namen,
Antwerpen, Maubeuge, Manon-Villers etc.) zijn alle in de handen der Duitschers gebleven, en het is niet in het
belang der Centrale machten, rapporten te publiceren, welke de legende zouden kunnen vernietigen, die zich
om het zware geschut had gevormd”. Propaganda of niet, de beelden maken op velen indruk. Kapitein der genie
J.C. Cramwinckel, in vredestijd docent duurzame versterkingskunst aan de Koninklijke Militaire Academie, is
minder verbaasd over berichten in Duitse tijdschriften, dat met één treffer de zwaarste betondekkingen zijn te
vernielen. In 1918 schrijft hij in ‘Duurzame Versterkingskunst’: “Geheel onverwacht kwam de mare van deze
buitengewone uitwerking niet, al had niemand der oningewijden den omvang der ramp kunnen voorspellen”.46
In 1916 nodigt het Duitse opperbevel de kersverse militair attaché te Berlijn, luitenant-kolonel Th.F.J. Muller Massis, uit voor
een bezoek aan de forten bij Verdun. In het Fort de Souville ziet hij niet veel schade: de geschutstoren en munitiebergplaatsen
zijn intact. Fort de Moulainville incasseert niet minder dan 300 treffers van 42 cm projectielen, maar ook daar noteert de
attaché beperkte schade: "de geschutstorens voor het 75 en 155 projectiel draaien nog en zijn in een zeer goeden staat”. De
val van andere forten wijt Muller Massis aan militaire blunders: Fort Douaumont is voortijdig ontwapend en ontruimd,
terwijl de bezetting van Fort de Vaux door ontoereikende watervoorraad moet opgeven. “De geweldige en spreekwoordelijk
geworden uitwerking van het 420 mortier schijnt dus wel te berusten op de bijkomende gevolgen van intimidatie en demoralisatie”, concludeert Muller Massis. GS III verklaart het Luikse echec uit de combinatie van onverwachte voorvallen en
strategische missers. De vlucht van de Belgische artilleristen tussen de forten, een ongelukkige treffer van een 42 cm granaat
nabij het munitiemagazijn van Fort Loncin en de uitschakeling daar van commandant generaal Leman zorgen voor paniek,
die de ondergang veroorzaakt. De mare van onoverwinnelijkheid spoedt zich voor de Duitse artillerie uit. Het Belgische leger
trekt zich spoorslags terug uit de vesting Namen, vóór de eigenlijke strijd goed en wel begonnen is. Muller Massis: "De
verhalen omtrent het bombardement van Luik hadden er het hunne toe gedaan en de Belgen herhaalden tegenover mij
slechts: 'Si vous aviez vu!' Een ieder, afkomstig uit Luik, vertelde hetzelfde, levendig en met kinderlijke openheid. (…) Uit de
getuigenverhoren blijkt verder, dat de Duitschers, teneinde de ‘Legende van de 420’ te versterken, in Manon-Villers mijnen
hebben aangelegd en doen ontploffen; van dit effect fotografische opnamen hebben rondgezonden met het onderschrift:
'Gewaltige Auswirkung unserer schweren Belagerungsartillerie'. Dit is mij medegedeeld door den Chef Operaties aan het
Westelijk Front, generaal De Castelnau”.

In oktober 1916, na de slag aan de Somme meldt GS III in het rapport “Eenige beginselen betreffende de
verdediging der stellingen” dat observaties en verslagen van de gevechten van juni 1916 leren dat het zaak is
om “de eerste linie ten koste van alles te behouden en als de vijand er in mocht slagen, op sommige punten
binnen te dringen, men terstond in staat is hem er weer uit te drijven”. Het 'in de diepte' opvangen van de vijand
is niet meer aan de orde. De manschappen moeten de eerste verdedigingslijn snel kunnen bezetten: de
schuilplaatsen, inclusief bomvrije waarnemingsposten, staan dus nabij deze lijn.47 Ook adviseert het bureau in
1917 over de constructie en aanleg van ijzeren draadversperringen, zowel uit Duitse als Engelse bron.48 In de
rapporten krijgt het scherf- en granaatvrij onderbrengen van de manschappen aandacht. Daarbij zijn forten nog
immer van betekenis. "De gewone loopgraven geven aan de manschappen geen voldoende dekking. Versterkt
men bepaalde punten, bouwt men abri’s of richt men verdedigingswerken in, dan heeft men weer afgebakende
doelpunten voor de vijandelijke artillerie. Om die reden geven de soldaten bij Verdun er meestal de voorkeur
aan, de granaatgaten, waarin zij huizen, niet te 'organiseeren', dus ze niet te verbinden met loopgraven, er geen
uit vliegtuigen zichtbare beschermingen boven aan te brengen enz. (...) Gaat men georganiseerde schuilplaatsen
voor de manschappen inrichten, dan moet men deze zoo sterk maken, dat ze weerstand kunnen bieden aan
beschieting met zwaar geschut. Want niet alleen forten, maar alle andere versterkte werken trekken vijandelijk
vuur aan“. In oorlogstijd zijn daarom geen betere dekkingen te bouwen dan met beton en staal versterkte forten.
"Weliswaar zijn zulke punten onmiddellijk blootgesteld aan vijandelijk vuur, maar de ondervinding heeft in den
huidigen oorlog geleerd, dat ook alle andere 'abris', na korten tijd (…) volkomen gedetermineerd zijn, en
evenzoo het vijandelijke vuur op zich geconcentreerd zien. Vraagt men nu, of het de moeite waard is, tijdens de
operaties de bewegingen te laten afhangen van de plaats der forten, en dus de forten te 'verdedigen', dan is door
het voorafgaande het antwoord bepaald”.49 De legerleiding wil de forten als steunpunten in de linies inrichten.
De poldergronden zorgen voor een vestingbouwkundig dilemma. Omdat de eigen positie vanwege het
natte, open terrein door de vijand goed is in te zien, is de verleiding groot om hier zware schuilplaatsen te
bouwen. Maar dan neemt juist de omvang van een in ophoging aangebrachte schuilplaats toe en daarmee de
zichtbaarheid voor de vijandelijke artillerie. De strijdende partijen bij de Belgische IJzer hebben met eenzelfde
problematiek te kampen. Dit wekt de belangstelling van de legerleiding en in juli 1916 bezoekt een delegatie
genieofficieren daarom dit slagveld. Het gezelschap, waaronder hoogstwaarschijnlijk P.W. Scharroo, krijgt een
duidelijke opdracht mee. Zij moet onderzoeken: “Op welke wijze zijn in lage, geïnundeerde terreinen bomvrije
J.C. Cramwinckel, Duurzame versterkingskunst. Moderne Landversterkingen, met atlas, KMA Breda, 1918, 2.
NA, CSHDV, 3.09.25, 206, stuk 1095G, brief GS III, No.4046, 17-10-16, aan C Linies en Stellingen. GS III heeft ook belangstelling
voor het gebruik van versterkte dorpen, de inrichting van het gebied vóór de stelling en het gedragspatroon van de artillerie.
48 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A389, ‘Aantekening over ijzerdraadversperringen’, december 1917.
49 NA, CSvA, 3.09.23, 76, GS, Inlichtingendienst GS III, No.4146G, ongedateerd (1916).
46
47

[29]

schuilplaatsen ingericht? Op welke afstand en met welke dekking en inrichting staan de batterijen achter de
inundaties? Geef alle bijzonderheden op tactisch gebied van belang voor den polderoorlog, o.a. stukschieten van
waterkeerende dijken, aanvallen over slooten, diepte der inundatiën”.50 Zo reist kapitein W.H. Cool, die in de
Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak is belast met de bouw van schuilplaatsen, in april 1917 af naar
het front bij Diksmuide. Het resultaat van de beide studiereizen is niet bekend, maar men mag aannemen dat
met de informatie, samen met de in april 1917 in Nederland bekende plattegrond van de Duitse
Hindenburglinie, koers is gegeven aan de plannen uit dat jaar voor de grootschalige betonnering van het
vestingstelsel.51
Een andere bron is de publicatie ‘Het eigenaardige van het Belgische front. Wat het Belgische leger
sinds den slag aan den IJser heeft verricht’, van commandant Willy Breton. Dit werkje uit september 1917 is
goed bestudeerd door de Nederlandse genisten. Scharroo citeert in een brief vele pagina’s uit het boekje. Hij
waarschuwt tegen "te ver doorgevoerde vergelijking van het Vlaamse polderland met de lage Nederlandsche
terreinen". Allereerst is het van belang dat de verdediger heer en meester blijft over de waterstaatkundige
situatie. Echter, meer dan in Vlaanderen, maakt alle verkeer in de Nederlandse polder gebruik van enkele droog
blijvende wegen, wat voor de aanvaller, maar zeker ook voor de verdediger moeilijkheden oplevert.
Vernietiging vanuit de lucht is bij de strijd in België een groot gevaar gebleken. Een eerste vereiste vindt
Scharroo dan ook een moderne luchtvloot, aangevuld met luchtafweer en voldoende veilige onderkomens in
de stelling. Maar Scharroo wijst niet op het voornaamste verschil met de Hollandse polders. Wat men in
Vlaanderen een polder noemt, inclusief het gebied van de IJzer, is in werkelijkheid vaak vlak land dat nauwelijks
op kunstmatige wijze ontwaterd is, en waar men zich dieper in kan graven dan in de Nederlandse polders.
Bovendien is het Belgische landschap meer begroeid dan onze polders.52
De belangstelling voor vestingbouwkundige ontwikkelingen draagt ertoe bij dat Muller Massis tussen
1916 en 1918 voor de generale staf tal van Duitse, Franse, Engelse en Belgische stellingen bezoekt. In 1917
vaart Muller Massis met twee Duitse officieren in een motorboot naar De Westhoek. Hij beschrijft Belgische en
Duitse stellingen bij De Dodengang en de wijze waarop troepen, in elkaars nabijheid, in de nachtelijke uren
betonwerken construeren. Zijn begeleiders laten Muller Massis 1,5 m dikke betondekkingen, gestort op een
spoorstaafpakket, tot in detail bekijken. Ook leert hij over de bouw van Duitse artilleriebatterijen, de opzet van
een inundatiestelling en de inrichting van commandoposten van de kustverdediging. Iets later bezoekt Muller
Massis de Russische stellingen bij Riga en het slagveld van Jacobstadt, waar hij meldt dat de vele “granaatvrije”
aarden werken vanwege hun omvang kwetsbaar zijn voor kanonvuur, al bleek het niet mogelijk voor de
Duitsers om alle werken te vernietigen.53 Hij bezoekt het front bij de Vogezen en reist in mei 1918 met attachés
uit neutrale staten, vanuit Berlijn naar het Franse Westfront. Het gezelschap ziet een Duitse mortier van 42 cm
een voltreffer op Fort de Douaumont plaatsen. Muller Massis ziet op 11 augustus 1918 “stormtroepen” oefenen
“die bij een aanval op een mitrailleurnest gebruik maken van alle moderne strijdmiddelen: geweren,
geweergranaten, lichte bommenwerpers, mitrailleurs, handgranaten, vlammenspuiten, lichte
infanteriekanonnen”. Tegen de tijd dat hij zijn verslag gereed heeft is de uitputting van het Duitse leger in zicht.
Muller Massis bericht: “Het vorenstaande is een verslag van mijn laatste frontreis. Wellicht heeft het slechts
historische waarde”. Via het Gezantschap der Nederlanden stuurt hij de bevindingen naar GS III, die ze
becommentarieert en bundelt voor de legerleiding.54
Van 2 tot 13 juni 1918 maken majoor J.H. Borel, kapitein P.J. van Munnikrede en ritmeester W.J. van
Hoytema een studiereis langs het Noordfranse front. “Tal van stellingen zoowel van Duitsche als Entente-zijde
zijn door ons bezichtigd. Over het algemeen kwamen zij weinig overeen met het beeld dat men zich ingevolge
de bestaande literatuur er over gevormd heeft. De meeste ‘vielen tegen’. In vele heeft men maanden, ja jaren
tegenover elkander gelegen en telkens rees de vraag hoe is dit mogelijk geweest. Het antwoord kan alleen zijn:

NA, SHDV, 206, 771G, brief GS III, No.3381G, 6-7-1916, ongeadresseerd. Waarschijnlijk betreft het een brief aan P.W. Scharroo, die
in 1916 een bezoek aan Vlaanderen bracht.
51 NA, CSvA, 3.09.23, 77, stuk 1838, brief GS III, No.5411G, 27-4-1917, aan OLZ.
52 NA, CSvA, 3.09.23, 88, brief H Sectie V, P.W. Scharroo, No.3046, 23-1-1918, aan CSHDV. De brief is via GS III verspreid. W. Breton
(pseudoniem William Henry Marsily), Het eigenaardige van het Belgische front. Wat het Belgisch leger sinds den slag aan den IJser
heeft verricht, sl, september 1917.
53 NA, CSvA, 3.09.23, 87, rapport GS III, No.4701, ongedateerd (1917), aan CSvA. NA, CSHDV, 3.09.25, 203, brief OLZ, ongenummerd,
16-3-1917, (GS III No.5587), aan CSHDV, en NA, HKS, 2.13.53, 315, map ‘Bezoek Nederlandsche officieren aan het OostenrijksHongaars front, 1917’, en ten slotte NA, CSvA, 3.09.23, 77, stuk 2264, ‘Beknopt verslag omtrent eene reis naar Riga en omgeving en
het Slagveld van Jacobstadt, 24 september - 2 october 1917’. Muller Massis’ rapportages hebben uiteenlopende onderwerpen, zoals
‘Een wapen tegen tanks’, ‘Tactisch gebruik van geweren, mitrailleurs, geweermitrailleurs, handgranaten etc.’, ‘Bruikbaarheid van
tanks in onze terreinen’, ‘Karakter van het infanteriegevecht’ en ‘Gegevens over de oorlogsorganisatie van het Fransche leger’.
54 NA, CSvA, 3.09.23, 88, brief Gezantschap der Nederlanden, Militair Attaché, GS III, No.13319, 11-11-1918, ‘Beknopt verslag van
eene reis naar het Westfront, 18-25 october 1918’. 88, GS III, No.11441, ‘Rapport in gevolge opdracht van Z.E. O.L.Z., d.d. 30 mei
1918, afd. G.S.III No.10971, aangewezen tot het maken eener studiereis aan het Duitsche Westfront’. Ook bezoeken Nederlandse
officieren in juni en juli 1917 het Oostenrijkse front met Italië. Hun observaties over de 'bergoorlog' acht de opperbevelhebber van
groot belang voor de Preanger in Nederlands-Indië.
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men heeft geen doorbreking in groote stijl gewild. Want eenmaal hiertoe besloten en de massa artillerie ingezet,
dan is de uitwerking ook zoodanig, dat van standhouden geen sprake kan zijn. Men zij dus voorzichtig met de
meening: deze stellingen hebben toch maar mooi weerstand geboden. Ja, zolang aan geene zijde geen ernstige
poging tot doorbreking gedaan is”. Te Armentières en Bas-Mesnil lijkt het landschap op dat van thuis. Hier ziet
de commissie een hoofdverdedigingslijn met gevechtsloopgraaf, woonloopgraaf en tweede weerstandslijn op
1 à 1,5 km, met lokaal een derde lijn. “Door de Duitsers wordt echter opgemerkt dat de tweede lijn, van waaruit
de tegenaanvallen worden gedaan, maximaal 400 m achter de eerste moet liggen. (…) De Duitsche stellingen op
dit frontgedeelte maakten over het algemeen een meer solieden indruk, vooral omdat in de
hoofdweerstandstrook zware gewapende betonconstructies voor mitrailleurs en lichte mijnenwerpers tot
enfileering aanwezig waren. De dikte van de betondekking bedroeg circa 1 Meter. Op eene (…) vraag gaf men
volmondig toe, dat deze dikte niet als eene voldoende dekking kon worden beschouwd, maar dat men in het
lage terrein, waar grotendeels boven den grond moest worden gebouwd, tot beperking van de dekkingshoogte
is gedwongen. (…) In de zoogenaamde Hindenburglinie komt het geheel meer overeen met wat wij zouden
kunnen noemen ons 'boekjesidee'. De 'Siegfriedstellung' konden wij nauwkeurig bezichtigen. De hoofdstelling
bestaat uit een gevechtsloopgraaf en daarachter op ca. 150 M. een uiterst zware woonloopgraaf (…) met zware
betonconstructies”. De Engelsen hebben er hun doden begraven. "Treffend waren in de woonloopgraaf de door
de Engelsen aangelegde graven in de hoeken van den gang en aan den bovenrand. Een zeer afkeurenswaardige
methode”. Onthutst leest Borel het opschrift van een grafteken: ‘Captain Horne, 20 years.”
Het slagveld is compleet verwoest. “In dit lage terrein maakten de trechtervelden vlak voor en achter de weerstandslijn
een geweldigen indruk op ons. De gaten, die de artillerie-projectielen in den bodem geslagen hadden, waren met water
gevuld en lagen soms zoo dicht bij elkaar dat het terrein in een moeras is herschapen. Het verwonderde ons dan ook
niet onze geleiders unaniem te horen verklaren, dat men door zoo'n ‘Schweinegelände’ haast niet vooruitkomt en
daarbij in ieder geval ongelooflijke moeilijkheden heeft te overwinnen”. Naar de mening van Borel zijn hier voor
Nederland lessen te leren. “Al deze omstandigheden brachten ons tot het besluit, dat in het polderland moet worden
gezorgd voor sterke weerstandslijnen, die niet geheel door artillerievuur zijn op te ruimen, in een beschadigden vorm
nog tal van verdedigbare plaatsen zullen bezitten en gelegenheid bieden om voor de bezetting en vooral voor de
mitrailleurs bomvrije afwachtingdekkingen te maken, die niet al te zeer opvallen. Alleen wanneer de bezetting zich
onder het voorafgaand artillerievuur heeft kunnen handhaven, zal het ‘Schweinegelände’ voor een polderstelling rente
voor een verdediger afwerpen, dat vergete men niet! Zulks klemt temeer, omdat het ons op het terrein van den strijd
glashelder werd, dat door de trechters achter de stelling het snel oprukken naar de weerstandslijn of het uitvoeren van
tegenaanvallen door achterwaarts geplaatste troepen, op vele plaatsen evenzeer onmogelijk is. (…) De commissie is
geschokt door de verwoestingen. “De beste foto's geven een nog absoluut onvolledigen indruk, daar men hierbij geen
denkbeeld krijgt van de uitgestrektheden. Gaf reeds het terrein bij Armentières een beeld van ongekende verwoesting, zoo
viel dit nog in het niet bij de gevechtsvelden voor Arras en aan de Somme. Hier daadwerkelijk over onafzienbare horizonten
trechter aan trechter. (…) Door zulk een grenzelooze chaos van kuilen, in elkaar geschoten stellingen, ruïnes van allerlei
aard, overal prikkeldraad, geen vierkanten meter vlakken grond, gaat de infanterie en de artillerie vooruit en dit onder een
regen van projectielen, mijnen, gasgranaten en in bundels der mitrailleurs. Gelukt het bij een stormloop niet voldoende
terrein te winnen en moet men zich in deze trechtervelden vastzetten, dan worden aan de troepen eischen gesteld, zoo zwaar,
dat men zich afvraagt hoe deze bijna bovenmenschelijke inspanning mogelijk is. In sobere woorden werden ons deze
toestanden ter plaatse geschilderd en raakten wij diep onder den indruk. (…) Het afweermiddel bij uitnemendheid is en blijft
het principe 'biedt den vlieger geen doel'. Vandaar het streven naar absolute leegte. Dit principe wordt met uiterste consequentie doorgevoerd, zoodat het beeld dat de bezoeker krijgt er één van absolute leegte en verlatenheid is. Men kan zich
maar niet indenken achter een gevechtsfront te zijn, in een streek, waar toch duizenden en duizenden moeten verblijven,
want men ziet eenvoudig niets. Onze begeleiders moesten vaak lachen om onze herhaalde vragen 'waar zijn toch de
troepen?'. En het antwoord is immer 'denk toch aan de vliegers!'. Hiermede is alles gezegd. Overdag alles dood, 's nachts alles
levend! (...) Elke beweging, een stofwolk, trekt artillerievuur tot zich”.

Borel is ontzet. “Verwoest Frankrijk. Geen woord, geen beeld is in staat om weer te geven wat beteekent
‘Verwoest Frankrijk’. Slechts hij, die het heeft mogen aanschouwen, begrijpt de ontzettende beteekenis. Steden
en dorpen, zoodanig vernield, dat in de volle beteekenis van het woord géén, ook geen enkel huis ongeschonden
is. Maar velen nog erger, want geen huis kan ongeschonden zijn om de eenvoudige reden dat er geen huis meer
is. Weggevaagd, verdwenen zijn geheele plaatsen, zoo grondig, dat wij bijvoorbeeld met officieren die vroeger
de streek ongeschonden gekend hadden, hebben staan zoeken naar de plaats, waar een kerk gestaan had. (...)
En zoo een onnoembare reeks van steden en dorpen, groot en klein. Saint-Quentin, een stad als Arnhem, wordt
dagelijks door het Fransche en Engelsche geschut meer en meer in puin geschoten. Is reeds volkomen ontruimd.
Naast de onherstelbaar verloren kunstschatten, de wonderlijk schoone kathedralen der middeleeuwen,
tallooze fabrieken en industrieën, het kolenbekken van Lens - volkomen verwoest. Landgenoot en bondgenoot
spaart evenmin als de vijand en gezamenlijk wordt verwoest op een schaal, zooals de geschiedenis geen
nabijkomend voorbeeld kan aanwijzen. Maar duizendmaal erger dan de verwoeste plaatsen, is het verwoeste
land. In hoofdzaak krijt- en steengrond, is deze bedekt geweest met eene betrekkelijk dunne humuslaag. Het
moderne trechterveld heeft deze laag doen verdwijnen. Duizenden vierkante kilometers zijn trechter aan
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trechter, hier alles omgewoeld, alles weg. Wat mensch en natuur schiep, is verzonken in eene woestenij. Slechts
verre horizonten van eenzaamheid en vernieling. (...) Waar de strijd nog kort geleden gewoed heeft, is de
aanblik nog vreeselijker. Hier de totaal in elkander geschoten stellingen, batterijen, schuilplaatsen. Verlaten
legerplaatsen, magazijnen, munitiedepots, maar ook alles één chaos, één massa van slechts brokstukken wat
vroeger iets was. Van de zee tot de Vogezen loopt deze strook van vernieling, daar breed tot provinciën, daar
smaller tot kilometers. De bevolking weggevaagd. En dat alles zoo goed als onherstelbaar. (...) Volkomen
gevoelen wij de Duitschen uitspraak: 'Het land, dat den strijd buiten zijn landsgrens weet te voeren, heeft, hoe
de uitslag ook zijn moge, de overwinning behaald'. Denkend aan ons bloeiend eigen land kan dit beeld van
ontzettende verwoesting slechts stemmen, tot een gevoel van de grootste dankbaarheid, dat wij tot heden nog
van de oorlogsfurie verschoond zijn gebleven”. Rapportages zoals deze zijn voor de legerleiding een belangrijke,
onafhankelijke informatiebron over moderne oorlogvoering. Een oorlog, die het voorstellingsvermogen van de
Nederlands officier te boven gaat, zo leert Borel. Menig Nederlands officier zal na lezing wellicht met andere
ogen naar zijn stelling hebben gekeken.55
[6 ansichtkaart, verwoestingen geschutskoepels van kaliber 5,7 (l) en 21 cm (r), Fort Loncin, Positie Luik 1918]
[7 ansichtkaart, verwoestingen bij Kemmel, Ieper ca. 1918]

3.4

De betonnering van de stellingen: een kwestie van lokaal initiatief

3.4.1

Het eerste werk: graven in de hoofdweerstandszone

Wat is het effect van al die berichten in Nederland? Hoe ontvangt de legerleiding het nieuws over de
moderne oorlogvoering en de verwoestende kracht van artillerie en machinegeweer? Heeft het een effect
gehad op de aanleg en vooral ook de versterking van stellingen? Heeft de opperbevelhebber bijvoorbeeld
het aanbrengen van bomvrije dekkingen versneld ter hand genomen? In eigen land tracht men, nu de
loopgraafoorlog een min of meer permanent karakter geeft aan veldversterkingen, de weerbaarheid en het
weerstandsvermogen van stellingen op te voeren. Zo schaft de opperbevelhebber in 1916 op grote schaal
stalen loopgraafschilden aan.56 Vanaf augustus 1914 is in de stellingen zuidelijk en oostelijk van het hart
van het land, volgens de in vredestijd opgestelde memorie van verdediging, een eerste doorlopende
weerstandslijn aangelegd. Maar onder invloed van de berichten van het front laat Snijders in 1915 en 1916
de vestingartillerie naar opstelplaatsen buiten de forten overbrengen. Ook meldt hij in 1918 dat toen al op
stellingdelen vooruitgeschoven posities zijn aangelegd, zoals het Werk aan de Groeneweg, en plaatselijk
“scherfvrij onderkomen van gewapend beton” is gerealiseerd. 57 Maar heeft Snijders ook daadwerkelijk
regie gevoerd op een samenhangende stellingbouw? Om dit te onderzoeken is het van belang om in deze
studie stil te staan bij initiatieven tot stellingbouw. Met een analyse van de bouwwerken uit de periode
1914-‘17 kunnen we ook de vraag beantwoorden in hoeverre de legerleiding er in is geslaagd om het
weerstandsvermogen van de stellingen te verhogen58. Hoe is de nieuwe vestingbouwkundige kennis in de
eerste jaren van de mobilisatie ontvangen en geïnterpreteerd; heeft dit tot bouwkundige experimenten
geleid; zo ja waar hebben die dan plaatsgevonden? En heeft de legerleiding die ervaringen gebruikt om
landelijke richtlijnen te formuleren of standaarden te hanteren? Met andere woorden: stuurt de
opperbevelhebber, die als genist bekend staat als “een fenomeen op het gebied van vestingoorlog en
vestingbouw”, op de stellingbouw?59
In de praktijk gebeurt het tijdens de mobilisatie regelmatig dat legeronderdelen tegen elkaar
opbieden om de steeds schaarser bouwmaterialen te bemachtigen. Elke officier van de genie kan zich voor
aanschaf van materialen rechtstreeks met leveranciers in verbinding stellen, met prijsopdrijving tot gevolg.
NA, CSvA, 3.09.23, 88, GS III, No.11441, ‘Rapport ingevolge opdracht van zijne excellentie den Opperbevelhebber van Land en
Zeemacht d.d. 30-V-1918, afd. G.S.III No.10971, aangewezen tot het maken eener studiereis aan het Duitsche Westfront; door de Commissie: Majoor J.H. Borel, Kapitein P.J. van Munnekrede, Ritmeester W.J. van Hoytema’, ongedateerd [juni-juli 1918, JM]. De Duitsers zijn
hoffelijk en kennen nauwelijks geheimen. Ze analyseren met hun bezoek recente gevechten en laten oefeningen bijwonen “zonder
eenig teeken van terughoudendheid”. Borel ziet de haven van Zeebrugge en Batterie Deutschland, waar hij tafelt met commandanten
van legerkorpsen en marinedivisies. Hij aanschouwt nieuwe aanvalsmethoden van stoottroepen met vlammenwerpers. “De laatste
offensieven hebben aangetoond, dat wat voor korte tijd nog als de methode gold, thans wederom verouderd is. Het dagenlange
trommelvuur is voorbij. Alles draagt de stempel der verrassing, zoowel in de voorbereiding, als de uitvoering”, is zijn conclusie.
56 Men koopt in de zomer van 1916 40.000 stalen infanterieschilden, bestand tegen Duitse geweerpantsermunitie. 15.000 stuks zijn
bestemd voor mobiel gebruik door het veldleger, de rest voor het vestigstelsel. NA, Veldleger HK, 2.13.16, A388, 37395, Brief OLZ,
No.58561, 21-7-1916, ‘Verstrekking van infanterieschilden’. Zie ook J.R. Verbeek, ‘Het stalen infanterieschild van het Nederlandse
leger’, Nêerlands Arsenaal, No. 1, ’s-Gravenhage 1999.
57 Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 666.
58 Dit weerstandsvermogen (W) is bepaald door de mate, waarin de dekking bestand is tegen een beschieting met een zeker kaliber.
Bij weerstandsvermogen (W.12) is de dekking bestand tegen een voortgezette beschieting met granaten van kaliber 12. Bij (W.1215) geldt dat ook, maar deze dekking kan bovendien enkele treffers van granaten van kaliber 15 incasseren.
59 Honderdvijftig Jaar Generale Staf, 89.
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In januari 1915 verplicht de opperbevelhebber om deze inkopen centraal te laten verlopen, weliswaar pas
nadat de inspecteur der genie de eerst toegevoegde genieofficieren daar al meermalen tevergeefs toe heeft
verzocht.60 Een jaar na de mobilisatie meent Snijders meer grip te moeten krijgen op de stellingbouw. In de
zomer van 1915 draagt de opperbevelhebber zijn stellingcommandanten op te inventariseren hoe zij hun
stelling kunnen uitbouwen. De commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie rapporteert in september 1915
zijn "alsnog noodzakelijk geachte maatregelen tot verbetering van het verdedigingsvermogen van de
Nieuwe Hollandsche Waterlinie". Hij heeft als eerste 574.000 gulden nodig voor "het verder in staat van
verdediging brengen van permanente werken; de versterking van het terrein in de vakken; de verbetering,
c.q. wijziging en opstelling van batterijen buiten de forten; voor hulpmunitiemagazijnen, schuilplaatsen bij
de batterijen en uitkijkposten". 61 Maar Snijders stelt geen middelen voor die uitbouw beschikbaar. Hij
meent in het voorjaar van 1916 dat het bereiken van een volledige staat van verdediging niet is vereist en
heeft vragen over in welke stellingen, op welke termijn en in welke mate de troepen weerstand zullen
moeten bieden. 62 D’Hamecourt krijgt de middelen om zijn hoofdweerstandszone te versterken met
semipermanente werken in rondhout, spoorstaaf, planken, golfplaat en aarde, waarvoor direct na de
mobilisatie geniedepots en groepsparken zijn ingericht.63
Inderdaad roept de wijze waarop men de verdediging in de diepte moet organiseren vragen op. In
de Nieuwe Hollandse Waterlinie is tijdens de mobilisatie 43 kilometer aan loopgraven aangelegd om het
passief weerstandsvermogen van de stelling te vergroten. 64 Maar in veel gevallen volstaat het niet om
simpelweg enkele weerstandslijnen achter elkaar te graven. Een goed voorbeeld betreft het acces Stelling
bij Houten. Zo bericht D’Hamecourt, wellicht geadviseerd door kapitein F.A.J.L. Beudt, in februari 1916 aan
de opperbevelhebber: “Zoals Uwe excellentie bekend is, werden op grond van hetgeen de huidige oorlog heeft
geleerd, overal waar zulks door den aard van het terrein mogelijk is, vóór de forten infanterieopstellingen met
gedekte onderkomens aangebracht en is de zoogenaamde tusschenlinie, onder andere tusschen het Fort op den
Voordorpschen dijk, het Werk op den Hoofddijk, het Fort bij Rhijnauwen en dat bij Vechten, naar voren
verplaatst, teneinde het mogelijk te maken, te kunnen beschikken over een stelsel van meerdere
verdedigingslijnen achter elkaar, dat ik voor een succesvolle verdediging, in het bijzonder bij den strijd in hoog
terrein, noodzakelijk acht." Hij wil dit stelsel van weerstandslijnen uitbreiden. Wanneer zijn troepen de
hoofdverdediging vanuit het grondlichaam van de spoorlijn Utrecht-’s-Hertogenbosch voeren en dus dit
deel van de verdediging in oostelijke richting is verplaatst, krijgt de stelling meer diepte. De inspecteur der
genie vindt het voorstel onduidelijk: betreft het hier nu een vóórstelling of de hoofdstelling? In beide
gevallen ligt de hoofdweerstandslijn in inundaties, die een kansrijke terugtocht onmogelijk maakt en niet
strookt met het uitgangspunt van het voeren van een verdediging vanuit meerdere weerstandslijnen achter
elkaar. 65 Uiteindelijk veegt de opperbevelhebber het plan van D’Hamecourt van tafel: een compacte
verdediging bij Lunetten volstaat. Door de verkorting van het front en de inrichting van een beperkte
voorstelling bij Fort ’t Hemeltje, enkele honderden meters vóór de hoofdweerstandslijn, kan hier een
geconcentreerde troepenmacht optimaal weerstand bieden. Dit voorbeeld is één van de vele lokale plannen
voor stellingbouw die, becommentarieerd door de diensten, ter beoordeling aan de opperbevelhebber zijn
voorgelegd. Er is dus zeker sprake van directe bemoeienis van Snijders met stellingbouw in de
NA, CSHDV, 3.09.25, 201, stuk 436, brief OLZ, No.13051G, 14-1-1915, aan C Liniën en Stellingen.
NA, EAIG, 3.09.44,181, brief CNHW Sectie V, No.22959G, 15-9-1915, aan OLZ, 'Opgave van de op 1 September 1915 alsnog
noodzakelijk geachte maatregelen tot verbetering van het verdedigingsvermogen van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie met raming
van de kosten".
62 NA, CSHDV, 3.09.25, 206, stuk 791G, brief OLZ, No.49255G, 8-4-1916, aan C Liniën en Stellingen.
63 Een voorbeeld is Woudrichem, positie Fort Giessen, Uitwijk en Zandwijk. De inundaties bij Rijswijk, Uitwijk, Zandwijk en Oude
Uppelsche Polder worden zo laat mogelijk gesteld, nadat het veldleger is teruggetrokken. Aan ’s-vijands zijde is daarom een
doorgaande verdedigingslijn aangelegd, bestaande uit loopgraaf met dubbele draadversperring. Op de accessen naar Fort Giessen en
Woudrichem en zuid- en oostelijk van Uitwijk zijn die dubbel uitgevoerd, met steunpunten voor infanterie, voorzien van rondgaande
hindernissen. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 7, brief CNHW, Sectie V, No.8737, 21-12-1914, aan OLZ.
64 Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 10.
65 Onderdeel van het plan is de hoofdverdedigingslijn Groep Lunetten. Als een vijand oprukt naar Houten positioneert deze zich
tussen Groepen Lunetten en Vreeswijk. De commandant stelt voor de hoofdverdedigingslijn te verplaatsen naar het aardlichaam van
de spoorlijn Utrecht-’s-Hertogenbosch, waardoor Houten binnen de 7 km lange hoofdverdedigingslijn valt. Deze versterkte
veldstelling kan via Schonauwen en de Polder Vuylcop aansluiten op Groep Vreeswijk. De dubbelsporige spoordijk krijgt aan de
oostelijke zijde langs de begeleidende sloot een doorgaande draadversperring. Het oostelijke talud is gedekt met een borstwering
van dwarsliggers, verbonden door een doorlopende spoorstaaf, waarachter een banket en een loopgraaf met circa 60 onderkomens.
Ook deze zijn opgebouwd uit dwarsliggers met een bovendekking van spoorstaven. Waar een krachtige inundatie ontbreekt, zijn de
versperringen dubbel uitgevoerd. Op onregelmatige afstand staan haaks op de frontlijn versperringen en zijn flankeerinrichtingen
langs de dijk aangelegd. CAD, AHK-GS, 2.13.15,1813-1918, vino 21, brief CNHW, Sectie V, No.4039G, 17-2-1916, aan OLZ. Kantbrief
IdG, No.2618G, 19-4-1916. F.A.J.L. Beudt was aanvankelijk belast met de bouw van Fort Coehoorn, waarvan de funderingen en een
deel van het betonwerk al gestort zijn, toen het werk bij de mobilisatie is stilgelegd. Sinds 1913 bereidt Beudt de inundaties in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Muiden voor, na 1915 die bij Utrecht. ”Speciaal was de heer Beudt in deze jaren belast met het
maken van ontwerpen voor de verdedigingslinie, ook in verband met de zich steeds wijzigende inzichten en het feit dat de
bewegingsoorlog spoedig tot een stellingoorlog verstarde”, Nieuwsblad van het Noorden, 28-3-1935.
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commandementen. Omdat elke commandant een plan ter goedkeuring aan de opperbevelhebber moet
voorleggen, heeft die, geadviseerd door zijn diensten, daadwerkelijk de mogelijkheid om alle stellingbouw
centraal aan te sturen. Maar heeft Snijders die mogelijkheid ook gebruikt? Heeft zijn aansturing er toe geleid
dat er uniforme, efficiënte en daarmee ook effectieve stellingbouw is gerealiseerd? Heeft hij zijn invloed
aangewend om lokale bouwplannen met elkaar in verbinding te brengen? Aan de hand van casuïstiek van
vestingbouw in vijf stellingen in de jaren tussen 1914-‘17, zullen we in staat zijn om deze vragen te
beantwoorden.
3.4.2

Casus stellingbouw 1: Nieuwe Hollandse Waterlinie, 1915-‘17

De eerste bouwactiviteiten in gewapend beton vinden plaats nabij Utrecht, op de terreinen van de
verouderde forten. De commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie laat op voorstel van de commandant
Groep Lunetten uit januari 1915 de uit hout en aarde vervaardigde schuilplaatsen voor infanterie op het
glacis van de forten Rijnauwen en Vechten vervangen door twee reeksen van zestien gewapend betonnen
schuilplaatsen. Met een lengte van ruim 10 m en stahoogte heeft elke ondiepe afwachtingsdekking een fors
formaat. Ze zijn in een enkele lijn ingegraven in het aardwerk van het glacis. De situering van de
keeldekking, voorzien van vele deur- en raamopeningen, is niet bepaald op basis van het verwachte
vijandelijk vuur, maar door het tracé van het glacis. De vensters zijn met hangende kleppen afsluitbaar. In
de 12 cm dunne wanden, met lichte wapening, zijn de ophangpunten voor zitbanken ingebetonneerd. Door
de schuilplaatsen 30 cm dieper te maken als in het voorstel van de commandant Groen Naarden, kunnen nu
twee rijen manschappen tegenover elkaar plaatsnemen. Hierdoor groeit de capaciteit van elk werk tot 32
man. De omvang, in combinatie met de situering in het glacis, maakt dat de werken, een ontwerp van de
Sectie V Groep Utrecht, geen lang leven zullen zijn beschoren in geval van een artillerieaanval. De reeks is
gereed in april 1915. Ze staan als ontwerp op zichzelf en hebben buiten deze forten geen aanwijsbare
navolging gekregen.66
Die uitwisseling van ontwerpen is geen vanzelfsprekendheid geweest. Zo zijn de twee gewapend
betonnen observatieposten op de wal van Fort Ruigenhoek in Groep Blauwkapel iets jonger dan
bovenstaande schuilplaatsen. Zij dateren uit 1916 en bestaan uit een 3 m hoog cilindervormig bouwlichaam,
met een dekking van 60 cm. Aan de onderzijde geeft via een portaal een kleine deur toegang tot het
interieur, terwijl in de bovendekking, die een dikte heeft van 30 cm, een in staal uitgevoerde, 360° draaibare
schijf voor spiegelperiscoop is ingebetonneerd. Het zijn unieke exemplaren, wellicht getekend door een
lokale genist op verzoek van de fortcommandant. Die draagt als lokale tactische commandant zorg voor de
waarneming vanuit het fort op het voorterrein: een probleem dat op elk fort aan de orde was, maar dat
nergens anders in deze gebouwde vorm navolging heeft gekregen.67 Ook de fortcommandant van Asperen
neemt in 1915-‘16 vestingbouwkundige maatregelen om de mogelijkheid van waarneming op het terrein
rond het fort te verzekeren. Frappant is dat de toegevoegd genist van de commandant Fort Asperen tussen
omstreeks 1916 een geheel andere oplossing kiest voor het bereiken van gedekte waarneming van het
voorterrein: in de fortwal staan drie aangeaarde waarnemingsposten van dunwandig (16 cm) gewapend
beton, elk voorzien van een zware, afgeschuinde bovendekking met aan de frontzijde een open kijkspleet
(10 cm hoog, maar tot maar liefst vier meter breedte), die direct zicht biedt op de inundaties in het
voorterrein en de accessen van Meerdijk, Kerkdijk en Langendijk. De dekking neemt ter plaatse van de
kijkspleten toe tot maximaal 1,5 m en de bovendekkingen zijn versterkt met ingebetonneerde
spoorstaven.68 Door de kwetsbare positie in de fortwal, direct naast de batterijen, heeft deze zware dekking
geen enkele zin: de vijand kan objecten gemakkelijk onderschieten. Typisch is dat in Asperen geheel andere
oplossingen zijn gekozen, dan in Ruigenhoek. Hoewel Fort Asperen, dat behoort tot Groep Gorinchem,
hemelsbreed op 30 kilometer van Ruigenhoek ligt, lijkt die verwijdering in 1916 veel groter te zijn geweest.
Er zijn meer aanwijzingen, die duiden op een grote lokale autonomie bij ontwerp en bouw van
vestingwerken. Om het acces Utrechtseweg meer diepte te geven, leggen de manschappen onder leiding
van de Sectie V Groep Blauwkapel aan weerszijden van de straatweg Utrechtseweg de Werken bij
Griftenstein aan: kunstmatige, hoge grondlichamen met aarden opstelplaatsen voor infanteriewapens.69 Er
Leeghwater, D.C. ‘Een bijzonder type groepsschuilplaats en een mysterieus object op het glacis van het fort bij Rijnauwen’, Saillant.
Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 1994-1, 15.
67 Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 15, meldt dat dit type ook op de Werken bij Griftenstein is gebouwd.
68 Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 14-15. Ter plekke is te zien dat de zuidelijke observatiepost rond 2012 is gerestaureerd. Een vierde
exemplaar bij de waaiersluis is rond die tijd verplaatst. De wanden (25-30 cm) van het ongewapend betonnen wachthuis hebben een
deuropening en kijkspleten. Het flauwe tongewelf is aan de bovenzijde voorzien van een ijzeren plaat en dateert uit 1914-‘15.
69 Het grondlichaam van de werken aan weerszijden van de Utrechtsestraat heeft circa 150 en 300 m lengte. De kazematten hebben
een lengte (6,15 m) en breedte (9,2 m). De bovendekking bergplaatsen (90 cm) is zwaarder dan de frontdekking bij schietgat (30
cm) of boven- of keeldekking (beide 9 cm) gevechtsruimte. De vloerplaat (20 cm dik) steekt aan frontzijde (85 cm) en bij zijdekking
(10 cm) uit: ook die maten staan niet in verhouding tot de granaatvrije bergplaats.
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staat zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke zijde van de weg een dubbele mitrailleurkazemat,
daterend uit 1915. Ze zijn elk geschikt voor twee mitrailleur M’08, opgesteld achter trechtervormige
schietgaten, zodat de bezetting vuur uit kan brengen op de Utrechtseweg. Het ontwerp laat twee gescheiden
gevechtsruimten zien; elk heeft een eigen afwachtingsruimte. De wapening van het beton illustreert dat de
kazemat een experiment is: voor elk deel van het werk is die aangepast.70 Tegelijk is het werk feitelijk een
overdekte versie van een open mitrailleuropstelling in de fortwal uit de Stelling van Amsterdam. Aan de ene
kant is er de zware granaatvrije, uitgebouwde bergplaats voor mitrailleur en munitie aan de frontzijde. De
toevoeging is de minder zware frontdekking (30 cm) ter hoogte van het schietgat. De bovendekking is zelfs
uitgesproken licht. De ronde openingen (60 cm) voor waarneming in de bovendekking missen nu hun
afdekking. Het ontwerp laat de positie zien, waarin vestingbouw in 1915-‘16 verkeert: typologisch
verankerd in de vestingbouwkundige traditie, maar technisch zoekend naar antwoorden op de moderne
oorlogvoering. Maar ook in dit geval heeft het werk geen navolging gekregen. Sterker nog, de dubbele
mitrailleurkazemat Fort Ruigenhoek uit 1915-‘16, ook in Groep Lunetten, is een rechthoekige, dunwandige
kazemat, samengesteld uit prefab elementen: jukken en platen, waarvoor de wapening is aangevoerd, maar
het beton in situ is gestort. Op de lichte dekkingen sluit een bovendekking aan, geschoord door houten
balken. Vanuit de kazemat, hoog op het fortlichaam gesitueerd, bestrijkt de bezetting vanuit twee forse
schietgaten in de frontdekking de Ruigenhoeksedijk met vuur. Hoe kan het dat binnen een afstand van tien
kilometer twee kazematten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie zo’n afwijkende vorm hebben? Het wiel lijkt
op Griftenstein en Ruigenhoek opnieuw te zijn uitgevonden?71
Tussen 1915-‘17 verschijnen op Fort Rijnauwen, maar ook op de Gedekte Gemeenschapsweg bij
Fort Honswijk en op het glacis van Fort Vuren semipermanente schuilplaatsen. Deze zijn samengesteld uit
met rondstaaf gekoppelde, licht gewapende betonnen segmentringen. Naar wens kan men het bouwwerk
verlengen, door simpelweg betonelementen toe te voegen. De segmenten zijn vanaf 1915 in de Utrechtse
Damlustkazerne vervaardigd. Deze schuilplaatsen zijn onderdeel van een campagne om in de eerste jaren
van de mobilisatie de stellingen enig beschermend onderkomen te geven. Deze kwetsbare dekkingen zijn
in 1916 met additionele betonplaten versterkt. Maar ook in dit geval geldt: er is geen overeenkomst met
andere semipermanente betonbouw, zoals die van het veldleger in West-Brabant. Daarentegen zijn er enige
technische gelijkenissen met de schuilplaats, waarvoor in 1917 in de Stelling van Amsterdam oplegproeven
zijn gedaan. Mogelijk betreft het een doorontwikkeling van dit werk.72 In 1917 is voor infanteriesteunpunten
in de Nieuwe Hollandse Waterlinie een kleine, lichte gewapend betonnen schuilplaats voor wachtposten
ontwikkeld. Deze opvolger voor de uit segmenten samengestelde bouwwerken is te zien aan de Utrechtse
Gageldijk, bij Vreeland en bij fort Giessen. De dunwandige werken, waarin de bezetting zittend een beschieting
af kan wachten, fungeren als schuilplaats onder de borstwering van loopgraven. Ze zijn oorspronkelijk in
grindkisten geplaatst, om granaten af te geleiden.73
De gewapend betonnen schuilplaats, direct ten westen van de Werken aan de Karnemelksloot, dateert
uit 1915-‘16. Ook dit is een voorbeeld van een geïsoleerd initiatief. Het werk is in plattegrond breed en ondiep,
met aan de frontzijde een geknikte, scherp aflopende dekking. De dunwandige keeldekking is nog geperforeerd
met vijf vensteropeningen. De twee ingangen zijn buiten het werkje voorzien van een betonnen bak, zodat de
bezetting ook bij verhoogd inundatiepeil droge voeten houdt. Wellicht is hier, zoals ook elders tijdens de
mobilisatie, een standaardtype semipermanente afwachtingsdekking in hout en aarde naar eigen inzicht
omgezet in een versie met betondekkingen. De afwachtingdekking verschilt dus sterk van de net iets eerder
De frontdekking is globaal in drie lagen gewapend. De bovenste 30 cm heeft een hoog wapeningsgehalte, met doorgaande
spiraalvormige ijzerwapening (draad 8 mm), die indringende projectielen remt. Daaronder een laag met alleen hoofdwapening,
terwijl het onderste deel van de bergplaatsdekking extra netten heeft, ter voorkoming van het uitvallen van brokstukken. De
wapening die de meeste trekkracht moet opnemen is voorzien van Considèrehaken.
71 Zie www.rijksmonumenten.nl (geraadpleegd 12-12-2019). Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 12-13. In 1915 hebben genietroepen in
de Damlustkazerne met de constructie van systeemelementen geëxperimenteerd: segmentschuilplaatsen, maar wellicht ook de
platen van de kazematten op Fort Ruigenhoek. De laatsten hebben een zwakke fundering en dito constructie met jukken en platen.
Op en in de fortwal gesitueerd vormen ze een hoog, goed zichtbaar doel voor vijandelijke artillerie.
72 Bestaande uit een rij vrijwel rechthoekige betonelementen met ingegoten ogen, met staafijzer aan elkaar verbonden; het geheel
heeft aan de keelzijde een ingang, afgedekt met separaat, losliggend betonblok. Het geheel is voorzien van een gronddekking. Door
de eenvoudige constructie en de flexibiliteit in de lengte is het een geliefd ontwerp, waarvan na schietproeven in 1915 de dekking is
verzwaard, door simpelweg betonplaten aan de frontzijde op te leggen. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 13. Enkele van die
schuilplaatsen hebben de tand des tijds overleefd: twee exemplaren (smalle en brede variant; de laatste tijdens restauratie in 2008
blootgelegd, met recente afdekking) resteren langs de Gedekte Gemeenschapsweg, noordelijk van Fort Honswijk. Ook op Fort
Rijnauwen zijn restanten. In het glacis van Fort bij Vuren staan drie exemplaren. Het betreft in twee gevallen het na 1915 met
betonplaten versterkte type, met nog de oorspronkelijke deuren. Opvallend is dat de extra betonplaten maar op een deel van de
dekking zijn aangebracht. Op de wal staan schuilplaatsen P, een restant van een G-kazemat en twee schuilplaatsen Type ’18: een gave
staalkaart aan vestingbouw in een grondlichaam, in een voorbereid gevechtsterrein met fort, sluizen, versperringen en (deels intact)
inundatieveld, tussen Waaldijk en oude Bossche Kade.
73 Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 14. Voor Giessen: K. Ampt, ‘Bezoek aan onze correspondent in het Land van Altena’, Saillant.
Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2019-4, 22-26, afbeelding pagina’s 23-24.
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gebouwde schuilplaatsen op het glacis van Fort Rijnauwen en Fort Vechten. Mogelijk is dit afwijkende ontwerp
veroorzaakt door de geïsoleerde ligging van Naarden, ten opzichte van de rest van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het stellingdeel tot de ’s-Gravenlandsevaart behoort sinds 1913 immers tot de Stelling van
Amsterdam. Maar waarschijnlijk is de constructieve uniciteit ook hier veroorzaakt door een gebrekkige
afstemming op groeps- en stellingniveau.74
[8 tekening 1:20, dsn mitrailleurkazemat Werken bij Griftenstein, Sectie V Groep Blauwkapel, Nieuwe Hollandse Waterlinie
1916]

3.4.3

Casus stellingbouw 2: Stelling van Amsterdam, 1916-‘17

In 1914 staan in deze stelling de modernste vestingwerken van Nederland. Het nationale reduit is zelfs nog
niet afgebouwd: de nieuwbouw van het gewapend betonnen Fort Coehoorn, in 1913 gestart, is bij de
mobilisatie stilgelegd. Hebben de frontberichten ook hier invloed op de versterking van de stelling? Ja, ook
hier bouwen groepscommandanten tijdens de mobilisatie gewapend betonnen onderkomens; en ja, ook zij
gaan daarbij meestal hun eigen weg. Maar in deze stelling starten de bouwactiviteiten enkele jaren later
dan in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vinden ze niet plaats op de forten, maar in de tussenterreinen.
Een voorbeeld is de bouw van schuilplaatsen en gevechtsdekkingen bij Fort bij Vijfhuizen in 1917. In
december 1916 neemt de commandant Stelling van Amsterdam generaal-majoor A.R. Ophorst kennis van
het verslag van de kapiteins der genie G.A. Meijer en W.J.C. Schuurman, die die maand een bezoek brachten
aan de Keulse Ausstellung für Kriegsfürsorge. Hier nemen ze kennis van een Duitse loopgraafstelling, die
schaal 1:1 op het terrein is nagebouwd. GS III verspreidt hun schetsen op calques. Ze tonen een stelsel
volgens het ei- of spaghettimodel: de drie loopgraven zijn vloeiend getraceerd.75 In de derde lijn is, naast
enkele onderkomens, ook een frontale kanonkazemat gebouwd. Opvallend is dat alle werkjes uit
ongewapend beton zijn vervaardigd, waarbij de bovendekking een spoorstaafpakket heeft.76 Door de lage
grondwaterstand in Keulen is verdiepte aanleg mogelijk, zodat de werken maximaal 30 cm boven het
maaiveld uitsteken.
Op 8 maart 1917 geeft Ophorst zijn hoofd Sectie V opdracht om het acces Fort bij Vijfhuizen te
versterken, ten eerste met granaatvrije schuilplaatsen voor mitrailleurbedieningen in de frontwal van het
fort. De commandant acht dit echter niet afdoende. Vanwege de nabijheid van hoge duingronden kan de
vijand tot vlak voor de stelling komen, Daarom acht Ophorst het noodzakelijk om de Voorstelling Vijfhuizen
aan te leggen, die de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder met de kaden afsluit. Om een verdediging in
de diepte te bewerkstelligen, wil de commandant westelijk van Fort Vijfhuizen een tweetal terreinen
versterken: de gronden bij watermolen De Hommel en het terrein van het Fort bij Heemstede, bekend als
het Werk aan de Cruquius. 77 Vandaag de dag zijn er ter plaatse veel relicten van de "te maken kijk- en
commandoposten, mitrailleuropstellingen en schietkokers" uit 1917 terug te vinden. Maar het
loopgraafstelsel tussen Ringvaart en Spieringstocht is op niveau van het maaiveld verdwenen. Dat is
jammer, want Ophorst koos hier voor een kopie van het Keulse stelsel: de slingerend getraceerde
loopgraven tellen 35 scherfvrije betonnen schuilplaatsen, drie gedekte opstellingen voor mitrailleurs op
sledeaffuit, ook observatiepost, en negen opstelplaatsen voor mitrailleur. De werken liggen nu deels onder
het maaiveld verscholen. Alle werken zijn ontworpen door de eerst toegevoegd officier Groep Halfweg W.
Doorman en uitgevoerd in gewapend beton. Maar na een bezoek van de opperbevelhebber laat Ophorst het
weerstandsvermogen van de dekkingen verhogen. 78 Voor de flankerende lichte mitrailleurs ontwerpt
De schuilplaats ligt direct ten noorden van de sloot, parallel aan het Laarzenpad. Zie R.J.W.J. Meyer, ‘De voorstellingen van
Naarden’, Saillant. Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2001-1, 5-13, afbeelding p.9.
75 NA, CSvA, 3.09.23, 77, stuk 1611A, 'Beschrijving van een loopgraafstelling uitgevoerd op het terrein van de Ausstellung für
Kriegsfürsorge te Keulen', 11-12-1916, kapitein van de G.S. W.J.C. Schuurman, kapitein-ingenieur G.A. Meijer. De parallel aan het front
gegraven loopgraven zijn onderbroken met traversen; gemeenschapsloopgraven, haaks op het front, zijn slingerend aangelegd. Een
15 m brede strook met bewakingsposten en draadversperringen met nauwe openingen scheidt het stelsel van niemandsland. De
voorste gevechtsloopgraaf, met gemineerde onderkomens, heeft verbinding met de woonloopgraaf; in de 50 m diepe zone van deze
tweede loopgraaf talrijke betononderkomens, met latrines, eerstehulpschuilplaatsen, munitiedepots en schuilplaatsen voor
krombaangeschut. Een 15 m brede draadversperring vormt de scheiding met de achterste, derde loopgraaf.
76 Interne hoogte is 1,5 m. De afwachtingsruimte (2 x 3 x 1,5 m) heeft vloerplaat en dekkingen (60 cm) en bovendekking (90 cm). De
kanonkazemat heeft een rechthoekige plattegrond en is bestemd voor een stuk licht vlakbaangeschut op radaffuit. De
gevechtsruimte (4 x 2,5 x 1,5 m) heeft zware frontdekking (3,5 m), waarin een groot schietgat. In de zijwanden zijn 70 cm hoge
munitienissen aangebracht. De keelzijde is open, zodat de bediening het stuk in en uit de kazemat kan rijden. Het bouwen in
ongewapend beton met bovendekking van ingebetonneerde spoorstaven is een bekend verschijnsel uit de jaren vóór 1914: zie de
ongewapend betonnen onderkomens bij Batterij Lange Uitweg bij Lunet aan de Snel en Meerdijk, Asperen.
77 NA, CSvA, 3.09.23, 88, 31619, brief H Sectie V SvA, No. 2440B, 4-4-1918, aan CSvA.
78 De oorspronkelijk aangeaarde schuilplaatsen met rechthoekige plattegrond hebben ongewapende, gebogen betonschaal (10-15
cm), die één geheel vormt met vloerplaat en zijwanden, met toegang tot de afwachtingsruimte. Aan 's-vijands zijde op dit gewelf een
licht gewapende betonnen dekking (50 cm). Omdat men verwacht dat vuur de keelzijde niet raakt, laat de schil deze zijde onbedekt.
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Doorman eenvoudige gevechtsdekkingen, bestaande uit een simpele bedding met één frontdekking van 50
cm dikte. Van deze aangeaarde dekking is het profiel gelijk aan het karakteristieke silhouet van een zittende
mitrailleurbediening. Voor de meest kwetsbare plekken tekent Doorman een overdekte variant van de
opstelplaats.79 Beide typen zijn geschikt voor de bouw in inundatiekeringen en in ophoging aangebrachte
loopgraven. Ook voor deze werken van de Voorstelling Vijfhuizen geldt dat zij in het vestingstelsel een
unicum zijn: er is geen sprake van navolging.
Toch betekent dit niet dat er, althans op het niveau van het stellingcommandement, geen enkele
sprake is van standaardisatie. In de winter van 1916-‘17 voert de Sectie V Stelling van Amsterdam een
experiment uit met de vervaardiging van lichte cilindervormige schuilplaatsen, bestaande uit aangeaarde,
met verdeelstaven aan elkaar gekoppelde ringen van gietbeton. De Sectie V onderzoekt of de wapening van
betonringen het weerstandsvermogen van de schuilplaats kan verhogen. Om het verschil tussen
ongewapende en gewapende ringen te achterhalen, vinden op 13 januari 1917 oplegproeven in Velsen en
Muiderberg plaats, met 7 cm brisant- en 10,5 cm houwitsergranaten. De schuilplaats te Velsen bestaat uit
gewapend betonnen ringen met 8 cm wanddikte met een wapening van 9 cirkelvormige windingen. De
schuilplaats te Muiderberg is samengesteld uit identieke, maar ongewapende ringen. Na oplegging van de
houwitsergranaat zijn in Velsen enkele beschadigingen zichtbaar, terwijl de ongewapende constructie te
Muiderberg is ingestort. Eerst toegevoegd officier genie Groep Diemerbrug reserve luitenant-kolonel P.A.M.
Hackstroh adviseert de stellingcommandant om bij schuilplaatsbouw gewapend betonringen te gebruiken,
omdat ongewapende ringen tijdens transport verhoogd breukgevaar hebben. 80 De werkjes zijn als
semipermanent vestingwerk te beschouwen.
[9 tekening loopgraafstelsel Keulse Ausstellung für Kriegsfürsorge, GSIII, december 1916, NA]
[10 tekening 1: 5.000, pg loopgravenstelsel, Voorstelling Vijfhuizen, Sectie V Groep Halfweg, SvA 1917, NA]
[11 tekening 1:20, pg, dsn overdekte- en open gevechtsdekking, schuilplaats met verzwaarde bovendekking, Voorstelling
Vijfhuizen, Sectie V Groep Halfweg, Stelling van Amsterdam juli 1917, NA]

3.4.4

Casus stellingbouw 3: TB en de Stelling van Den Helder, 1915-‘16

Eenzelfde beeld van decentralisatie van taken zien we bij de zware forten voor kustverdediging. Bij de
aanvang van de mobilisatie stopt de legerleiding de uitvoering van het plan voor de verbetering van de
kustverdediging, waarvoor de Tweede Kamer in mei 1913 middelen beschikbaar stelt.81 De genie houdt het
ontwerp aan van pantserfort Kijkduin in de Stelling van Den Helder, en de bouw van Fort De Ruyter te
Vlissingen. In 1915 willen inspecteur der genie generaal-majoor J. Stuten en chef TB luitenant-kolonel A.D.J.
Berkhout op basis van de ervaringen in de oorlog het fortontwerp Kijkduin aanpassen. Ook commandant
Stelling van Den Helder viceadmiraal W. Naudin ten Cate meent met zijn eerstaanwezend ingenieur majoor
C.C. Petri dat de toegenomen kracht en accuratesse van het scheepsgeschut om nieuwe maatregelen vraagt.
Hij wil de geschutskoepels van het pantserfort beschermen door deze verder uit elkaar plaatsen en tegelijk
de bewapening van het fort concentreren. Alle geschut, dat tot nu toe buiten het fort in aparte kazematten
en open opstellingen is voorzien, moet onder de koepels van het hoofdgebouw een plaats krijgen.82 Stuten
vindt dat het in 1913 bestemde 28 cm kustgeschut afdoende moet zijn, simpelweg omdat zwaarder geschut,
waar de situatie idealiter om vraagt, een nog zwaarder koepel zal vergen en de zichtbaarheid van het fort
voor vijandelijke schepen vergroot. Ook het onderbrengen van kanonnen voor nabijverdediging in één
enkele keelkazemat acht hij onjuist. "Wordt deze kazemat vernield door vijandelijk vuur, dan is men tevens
al het groot flankementsgeschut kwijt”.83 Het TB schaaft verder aan het ontwerp. In 1916 detacheert Stuten
1e luitenant J.H. de Man voor twee jaar in Den Helder. In september 1916 verschijnt een nota van toelichting.
Tegen de zijdekkingen een ongewapend betonnen klampmuur (30 cm): deze zal bij een beschieting weinig soelaas hebben geboden.
79 De open variant is in ophoging gebouwd, tot 1,8 m boven het maaiveld. Aan de frontzijde van de vloerplaat is een verzwaard
betonblok aangebracht, die als 40 cm hoge borstwering fungeert. De gesloten variant heeft aan een aan beide zijden ondersteunde
bovendekking (50 cm) met periscoopgat. Aan de voorzijde loopt de dekking door tot aan het schietgat (90 x 60 cm), terwijl de
keelzijde geheel open is. Vanwege de lage bovendekking vuurt de schutter in liggende positie: de lengte van de gevechtsruimte (3,2 x
1,5 x 1 m) is groter dan bij de open variant.
80 NA, CSvA, 3.09.23, 103, stuk 22437, brief C. Groep Diemerbrug, No.81, 11-1-1917, aan CSvA. Ook in de Duinstelling ten zuiden van
de Positie van IJmuiden zijn deze schuilplaatsen toegepast. De CSvA heeft in de marge van de brief met potlood aangetekend dat hij
liever het gewapend betonnen type van Cool wil plaatsen. 23530, Brief C Positie IJmuiden, No.364ZG, 8-3-1917, aan CSvA. De proef
met de putringen speelt in 1921-‘22 een rol bij de discussie over gewapend beton.
81 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 9. Het fonds verbetering kustverdediging is vastgesteld bij wet 23
juni 1913, Staatsblad 309.
82 Bij aanschaf van twee moderne 10,5 cm snelvuurkanonnen voor flankerend vuur zijn die in een gecombineerde keelkazemat
ondergebracht. Er zijn extra geweer- en mitrailleuropstellingen voor nabijverdediging rondom het fort nodig. NA, CITB, 2.13.40,
BG1796, brief CSvDH, Sectie I, No.1523G, 17-4-1915, ongeadresseerd.
83 NA, CITB, 2.13.40, BG1796, “Nota van opmerkingen, opgemaakt naar aanleiding van het schrijven van den C.St.v.d.H., d.d. 17 april
1915, Sectie I, No.1523G”, IdG, ongedateerd.
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De infanterie is met het lichte geschut en de zoeklichten in veldstellingen in het terrein opgesteld en dus
niet meer op het fort, dat het TB te kwetsbaar vindt voor modern worpvuur. Daarom stelt het bureau voor
de geschutskoepels (W.42), geen 50 m, maar 150 m uit elkaar te plaatsen en bovendien de afstandsmeter
1.200 m buiten het fort op te stellen. “Op deze wijze wordt het fort teruggebracht tot eene koepelbatterij
voor zwaar geschut, die de organen mist om zelf te voorzien in haar nabijverdediging”. 84 Voor Fort De
Ruyter adviseert Stuten gewapend betonnen dekkingen (3,5 m) met weerstandsvermogen (W.28). 85
Vanwege de zichtbaarheid stelt de inspecteur voor om het werk ondergronds aan te leggen. Het TB wil de
werken als woonfort bouwen, met 204 man artilleriebezetting.
Op de grachtverdediging na, zijn in het ontwerp uit 1916 alle verdedigingstaken overgenomen door
in veldstellingen gelegerde infanterie. Deze “positie bestaat uit eenige zeer verspreide opstellingen voor
geschut van middelbaar kaliber, veldgeschut, mitrailleurs en zoeklichten” en telt volgens de laatste
inzichten drie linies.86 Hoewel uiteindelijk van de bouw van de pantserforten is afgezien, is een deel van de
werken uit de nota van toelichting daadwerkelijk in 1916-‘17 gebouwd. In de Grafelijkheidsduinen legt De
Man, als onderdeel van het landfront Stelling Den Helder, tegen de duinhelling onmiddellijk ten oosten van
Fort Kijkduin een infanteriepositie aan. Deze “Duinstelling” bestaat uit bom- en scherfvrije kazematten,
schuilplaatsen, loopgraven en semipermanente veldversterkingen. Het materiaalgebruik, wijst op een
experimenteel karakter: lichte dekkingen van gewapend beton zijn op kwetsbare plekken aangevuld met
spoorstaafpakketten en dekkingen van ongewapend beton.87 Dit blijkt ook uit de drie in gewapend beton
(10-12 cm) uitgevoerde loopgraafsecties: de zuidelijke en noordelijke hebben boven het maaiveld in de
frontdekking uitgespaarde schietgaten, die in grootte variëren. In beide gevallen is de frontdekking geknikt
en boven de loopgraaf half doorgezet, zodat deze gedeeltelijk overdekt is. Daarentegen heeft de middelste
loopgraaf een onopvallend profiel, omdat de frontdekking niet boven het maaiveld uitsteekt. Anders dan de
overdekte loopgraven zijn hier geknikte ingangen, om de uitwerking van een treffer te beperken.
Hier achter staat, hoog in het duin, een dubbele kanonkazemat voor twee snelvuurkanonnen van
10 cm brons minimaal schietgat op kazemataffuit. De vuurmonden waren eerder bestemd voor het
beschermen van torpedonetten. Op de gewapend betonnen dekkingen van de beide gevechtsruimten rust
een bovendekking van spoorstaven, waarop een zware ongewapend betonnen bovendekking. De
gevechtsruimten zijn gescheiden door een fragiele tussenwand, maar staan in verbinding met elkaar via
een korte gang. De kanonnen, ook toegepast in de reverskazematten van de forten van de Stelling van
Amsterdam, geven flankerend vuur op het Helderse landfront. De bijna 1 m brede schietgaten, op slechts
enkele meters van elkaar gesitueerd, hebben een met spoorstaaf versterkte zool en overkluizing. Maar ook
de dekking tussen de schietgaten is ‘gepantserd’ met horizontale, ingebetonneerde spoorstaven.
Desondanks zal een schietgattreffer een catastrofale uitwerking op het werk hebben gehad, ondanks de
dubbele toegang aan de keelzijde. In de dubbele mitrailleurkazemat heeft De Man getracht de
kwetsbaarheid verder te verminderen, door de gevechtsruimten beter te scheiden. De frontdekking (20 cm)
wijkt tussen de beide ruimten over een breedte en diepte van ongeveer twee meter terug; deze
tussenruimte is gevuld met duinzand, aan de frontzijde afgewerkt met beton. Aan de keelzijde komen de
ruimten uit op één gemeenschappelijke gang met toegangsportaal. In tegenstelling tot de kanonkazemat
zijn hier alle dekkingen, inclusief de bovendekking (25 cm), in gewapend beton gebouwd. De twee
schuilplaatsen, in de directe nabijheid van loopgraven en kanonkazemat, hebben een dunschalig gewapend
betonnen tongewelf (15 cm), afgedekt met duinzand. Aan de noordelijke en zuidelijke zijde is een toegang;
een trap leidt naar een voorportaal, waarachter de verblijfsruimte. In het gewelf zijn de koppen van de
NA, CITB, 2.13.40, BG1796, brief IdG, No.4916G, 6-9-1916, ongeadresseerd, met bijgesloten ‘Fort Kijkduin met bijbehoorende
positie. Nota van Toelichting en begrooting’.
85 In 1913 adviseert TB zo min mogelijk ramen en deuren toe te passen, om gas- en scherfwerking te beperken. Elektrische
ventilatoren persen verse lucht in de lokalen. Het fort heeft telefoonverbindingen, elektrische installatie en waterleiding. De droge
grachten en draadversperringen zijn gedekt door mitrailleurs in de contrescarpkoffers (W.21). Die hebben een gewapend betonnen
dekking (1,2 m) en ongewapende betonnen muren (2 m).
86 TB tekent in eerste linie voor tirailleurs en mitraillisten overdekte, flankerende loopgraven en een “ruim aantal mitrailleurstanden
voorzien, elk voor één mitrailleur”, achter twee doorgaande, 24 m brede draadversperringen. 50 tot 100 m hierachter liggen de
gemeenschapsloopgraven, met scherfvrije gewapend betonnen afwachtingsschuilplaatsen. De tweede linie is identiek maar
“onderbroken door tusschengelegen kleine steunpunten; zij dient als opnamestelling en biedt gelegenheid voor offensief optreden
van den verdediger tegen een doorgedrongen vijand”. Deze steunpunten hebben “2 permanente, overdekte mitrailleurstanden elk
voor één mitrailleur, een permanent gedekt onderkomen en eene loopgraaf voor een ½ sectie infanterie; het geheel omgeven door
eene permanente ijzerdraadversperring; de loopgraaf wordt eerst gemaakt als er oorlogsgevaar is”. Op 50 tot 100 m achter de
loopgraven de gewapend betonnen “permanent scherfvrij logies der bezetting, verdeeld over een groot aantal verspreid opgestelde
gebouwen”. Daarachter een weerstandslijn met veldversterkingen, met mitrailleurs op walaffuiten en drie semiautomatische
kanonnen van 7,5 lang 55, die in het ontwerp 1913 in draaibare pantserkoepels op het fort staan. De verdediging naar zee: zes
emplacementen voor kanon van middelbaar kaliber, met “ingegraven scherfvrije wijkplaats en verbruiksmagazijntje”,
draadversperringen en strandhoofden met mitrailleurposten.
87 Er staan acht gewapend betonnen werkjes; drie loopgraafsecties, een dubbele mitrailleur- en een dubbele kanonkazemat, twee
schuilplaatsen (voor één sectie, voor ½ sectie, de laatste recentelijk ontgraven) en een waarnemingspost.
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staanders van britsen ingebetonneerd. In het voorterrein staat een kleine, met stalen deur afsluitbare
gewapend betonnen waarnemingspost, voorheen ingegraven in een loopgravenstelling. Vanuit de post, met
opmerkelijk lichte frontdekking, heeft de waarnemer via een spleet zicht op het zuiden. Opvallend is de
hoge bouwkwaliteit van deze serie werken. Het grindbeton is zorgvuldig gegoten in een strakke bekisting
en heeft een eenvoudige, rastervormige wapening. Waar die dicht aan het oppervlak ligt, is door corrosie
de buitenlaag afgevallen. Deze in het terrein verspreide werkjes van het TB zijn experimenten in het in
samenhang betonneren van verschillende functionaliteiten in één stelling in een terrein met hoge
grondwaterstand.88 De inspecteur der genie besluit in 1916 om voor de ontwikkeling van Fort De Ruyter
de 1e luitenant der genie jonkheer M.J.I de Jonge van Ellemeet te Vlissingen te detacheren. Dit heeft echter
niet geleid tot een bouwcampagne, vergelijkbaar met Den Helder.89
[12 foto interieur dubbele kazemat voor kaliber 10 brons op kazemataffuit, TB, Fort Kijkduin, Stelling van Den Helder 1916]
[13 foto zuidelijke betonnen loopgraaf, TB, Fort Kijkduin, Stelling van Den Helder 1916]

3.4.5

Casus stellingbouw 4: Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak, 1915-‘17

Door de opstelling van de IIIe en IVe divisie veldleger aan de zuidgrens krijgt legerplaats Willemstad,
onderdeel van de Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak, de rol van opnamestelling. Via de
getijdehaven kunnen de troepen van het veldleger over het Hollands Diep terugtrekken naar het hart van
het land. Om op deze taak voorbereid te zijn bouwt de commandant versterkingen bij de legerplaats en in
de Polder De Ruigenhil. Betreft het ook hier incidentele activiteiten, die op het initiatief van lokale tactische
en technische autoriteiten tot stand komen? Aanvankelijk lijkt dat zo te zijn. De eerste werkzaamheden rond
Willemstad starten in 1915. Het hoofd Sectie V kapitein Scharroo wil in februari een gewapend betonnen
schuilplaats bouwen op Fort Prins Frederik, aan de westelijke zijde van het Haringvliet, tegenover Fort
Sabina Henrica. De semipermanente schuilplaatsen zijn aldaar bij wateroverlast slecht bruikbaar. De eerst
toegevoegd genieofficier Overflakkee wil de scherfvrije schuilplaats in gewapend beton uitvoeren, met een
lengte van 12 m, een hoogte van 2 m en een wanddikte van 10 cm. De Sectie V vereenvoudigt dit ontwerp:
de schuilplaats is kleiner van omvang en krijgt een kwartcirkelvormig gewelf (25 cm). De Rotterdamsche
Betonijzer-Maatschappij is bereid het werk voor 849 gulden te leveren. Eind 1915 vindt de bouw plaats. Uit
die periode dateert ook een ontwerp voor een gewapend betonnen schuilplaats in inundatiekering,
waarschijnlijk aan de Oostdijk bij Fort Bovensluis. De ter plaatse in bekisting gegoten dekkingen (15 cm)
van gewapend beton staan op een rondom uitspringende vloerplaat. De dekking bestaat uit smalle,
ongewapend stampbetonnen troggewelven, die halverwege de overspanning rusten op bakstenen
kolommen. Kenmerkend zijn ook de aangegoten steunberen in de buitengevels, die de spatkracht van het
gewelf afvoeren. Door aanaarding tracht Sectie V de schuilplaats aan het oog te onttrekken.90
Net als in Den Helder heeft de inspecteur der genie een actief aandeel in het bouwproces. Een jaar
na de plaatsing van De Man in Den Helder en De Jonge van Ellemeet in Vlissingen detacheert de inspecteur
der genie in 1917 kapitein Cool in Willemstad. Cool is dan, net als Scharroo en Cramwinckel, leraar
versterkingskunde aan de KMA. De drie heren zijn in 1917 toegevoegd aan de inspecteur der genie Stuten.
Het is verleidelijk om te speculeren over het doel van deze detachering: wellicht wilde inspecteur meer
kennis over de betonnering van stellingen verzamelen. Cool en Scharroo zijn dan al werkzaam in de Stelling
van het Hollandsch Diep en het Volkerak. Het is vooral de eerste die zich hier zal onderscheiden. In mei
1916 geeft de opperbevelhebber toestemming om voor 4.850 gulden vier scherfvrije onderkomens in de
wal en directe omgeving van Willemstad te bouwen. 91 Hier verwacht hij bij de accessen van Polder de
Ruigenhil een concentratie van vijandelijke activiteit. Alle werken op de bastions en courtines zijn in juni
1916 naar ontwerp van Cool in gewapend beton uitgevoerd.
Anoniem, Historische verdedigingswerken in Noord-Holland 1915-1940, Provinciaal bestuur Noord-Holland, Haarlem 1990, 8393, De Stellingkrant, Stichting Stelling van Den Helder, 1997. Verbeek, Kustversterkingen 1900-1940, 273 heeft in “één der thans nog
aanwezige ruïnes van een dubbele mitrailleurkazemat” een radiaal verlopende ijzerwapening aangetroffen. Deze is mij onbekend.
Hij signaleert (234) in het duin ingegraven schuilplaatsen uit 1916-‘18 bij (I) Batterij VI Hoek van Holland en (II) Katwijk,
Wassenaar, ‘s-Gravenhage, Loosduinen, Monster en ’s-Gravenzande. Soms vertonen deze werken elementen als gebroken ingangen
(II), die kunnen wijzen op kennis van vestingbouw van de slagvelden. Echter, anders dan Kijkduin, staan ze door formaat en aard en
omvang van de gevelopeningen stevig in de vestingbouwkundige traditie.
89 Naam- en ranglijst der officieren, 1917. De Jonge van Ellemeet is op 24 juli 1917 bevorderd tot kapitein en staat sinds 1 november
1919 op non actief te Vlissingen. Het gerealiseerde deel van Fort de Ruyter is te zien aan de Oostelijke Bermweg, Vlissingen.
90 Het betreft een exemplaar, dunwandig, voorzien van schaalgewelf, in cementbeton 1:2:2, wapeningspercentage 1%. NA, CSHDV,
3.09.25, 201, 481, brief ETOG Overflakkee, No.35, 2-2-1915, aan ‘Heer Majoor Eerst Toegevoegd Officier der Genie in de Stelling van
het Hollandsch Diep en Volkerak te Willemstad’. Brief Rotterdamsche Betonijzer-Maatschappij voorheen Van Waning en Co,
Rotterdam, No.45, 12-5-1915, aan Hoofdopzichter der Genie, Willemstad.
91 NA, CSHDV, 3.09.25, 202, 1520, brief OLZ, No.53275G, 31-5-1916, aan CSHDV, bouw “scherfvrije gewapend betononderkomens te
Willemstad”. W. Froger, ‘Lessen uit den wereld-oorlog voor wat betreft de organisatie van de verdediging van het terrein’, Orgaan
der vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap, 1922-23, 152-238.
88

[39]

In het voorjaar offreert het Bredase bedrijf H. Vriens voor de bouw van drie schuilplaatsen plus een
dubbele schuilplaats annex keuken, waarbij zij alle werkzaamheden zal uitvoeren, behalve het wit kalken
van de binnenmuren en het aanbrengen van enkele buisleidingen. Maar in juni blijkt Vriens het karwei voor
niet minder dan 5.500 gulden aan te willen nemen. Cool beschikt niet over die middelen. Hij besluit tot bouw
in eigen beheer en huurt bij Vriens een handbetonmolen, stavenknippers en stavenbuigers. Er zijn foto’s
die het bouwproces illustreren.92 Voor de afvoer van aarde en aanvoer van bouwmaterialen is tussen haven
en bouwplaatsen een smalspoor aangelegd. Als eerste graaft de bouwploeg een grondpakket uit, zodat zij
funderingen kan leggen. In de kuil storten manschappen een ongewapend betonnen werkvloer, waarop de
vloerplaat van 6,6 m bij 7,6 m is geplaatst, aan alle zijden uitspringend en voorzien van een lichte wapening
met staafijzer. Daarna plaatst de ploeg een eenvoudige wapening, die vrijwel kant-en-klaar is aangevoerd.93
Het knippen, buigen en vlechten is een tijdrovend en secuur karwei, dat specialisten in een werkplaats
voorbereiden. Terwijl timmerlieden de houten bekistingen plaatsen, werken betonijzervlechters de
wapening af. Dan timmert de ploeg ook de buitenbekisting en begint het storten van het beton. Met de molen
maakt de ploeg met cement, zand en grint compact cementbeton, waarvan het droge mengsel op de
werkplaats is gemengd. Met kruiwagens brengt de ploeg het beton in de bekisting, terwijl schop en porijzer
voorkomen dat luchtbellen of grindnesten ontstaan. Als laatste stort zij de bovendekking met schoorsteen.
Na een droogperiode halen timmerlieden de bekisting weg, om die te hergebruiken. Een grondige
schoonmaak, een behandeling van de dekkingen met een waterwerend middel en het aanbrengen van een
gronddekking ronden het bouwproces af. Binnen hangt men aan ingebetonneerde haken lampen en
plankdragers. Ook banken, britsen en een kachel vinden er een plek. Aan de haken in de deuropening hangt
ter afsluiting een scharnierende plaat, die de bezetting met twee ijzeren staven open kan zetten. Tot slot
maskeert een schilder de wit betonnen portaalranden met grauwgroene verf.
Het grondplan van de bouwwerken is globaal vierkant. In elk werk kunnen 25 man beschutting
vinden; een kleiner aantal vindt er permanente legering. Door de aflopende dekking aan de keelzijde is daar
geen stahoogte: de bezetting rust er liggend uit of plaatst er voorraad. De gescheiden, dubbele uitgang aan
de keelzijde heeft portalen met scherfmuren. De zijdekkingen volgen het profiel van het talud van de
hoofdwal en fungeren als keermuur voor de gronddekking. Van dit type schuilplaats zijn drie exemplaren
gebouwd, waaronder een “Gewapend Betonkeuken” met zes rookkanalen voor wasemkokers.94
In de Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak ontwerpt de Sectie V met Cool en Scharroo in
1916 ook een schuilplaats voor een zoeklicht op het Fort Prins Frederik, een schuilplaats voor de
vakcommandant te Ooltgensplaat en in 1918 twee munitiebergplaatsen op het Fort Sabina Henrica.95 Het
is aannemelijk dat deze Sectie V ook verantwoordelijk is voor de in 1917-‘18 gebouwde vier schuilplaatsen
in de Stelling West-Noord-Brabant, ten westen van Halsteren, aan de verhoogde Tholenseweg, die door de
inundaties van de polders voert. De verdediging van dit acces verdient de aandacht, omdat een vijand,
geland in Zeeland, via deze weg het veldleger bij Bergen op Zoom in de flank kan bedreigen. Bij Boomdijk
zijn tweemaal twee scherfvrije schuilplaatsen gebouwd, op 150 meter achter de brug Tholenseweg over de
watergang Verkorting. Vanuit de zuidelijke groep, in en tegen het oostelijke dijklichaam geplaatst, kan de
bezetting frontaal vuur op de Tholenseweg afgeven; vanuit de noordelijke groep enfilerend vuur op
dezelfde weg. 96 De groepjes bestaan elk uit een schuilplaats voor een ½ sectie, identiek aan die in
Willemstad. De gewapend betonnen dekkingen zijn aangevuld met een zwaar grindpakket en
gronddekking, om granaatvrijheid te verkrijgen. De beide andere bouwwerken zijn T-vormige
schuilplaatsen voor de bediening van een zware mitrailleur. Het type schuilplaats voor een ½ sectie staat,
NA, CSHDV, 3.09.25, 202, brief kapitein Cool, Willemstad, 9-6-1916, aan H. Vriens, Breda. 203, brief CSHDV, Sectie V, No.1287G, 133-1917, aan OLZ. Tekening ‘Schuilplaats in inundatiekering’, Sectie V Willemstad, W. Cool, ongedateerd.
93 De wapening: een raster van 22 mm staafijzer, vervlochten met staafijzer (6, 8 en 12 mm). Bij kwetsbare plekken, zoals aansluiting
dekkingen, stijlen portalen en kolommen, is de wapening dubbel. Waar nodig past Cool Considèrehaken toe.
94 In de wal van Willemstad, waar tijdelijk weerstand is te leveren, vindt Cool een scherfvrije uitvoering met aangeaarde
frontdekking (15 cm) afdoende. Ook de afgeschuinde keeldekking (22 cm) is aangevuld met grond.
95 NA, CSHDV, 3.09.25, 215, stuk 3793, brief C. Positie Overflakkee, No.135G, 5-10-1918, aan CSHDV, met tekening ‘Gewapend Beton
Schuilplaats Vakcommandant Positie Ooltgensplaat en Telefonisten’: vergelijkbaar met Willemstad, maar frontdekking (18 cm) en
keeldekking (30 cm). 219, brief CSHDV, No.12622, 21-3-1918, aan OLZ, met voorstel voor twee werken bij kanonnen 12 lang 40
Kust, Fort Sabina Henrica, met tekening ‘Munitiebergplaatsen Fort Sabina Henrica’, P.W. Scharroo, met gewapend betonnen
zijdekkingen en ongewapend troggewelf op balken, zoals schuilplaats Fort Bovensluis. 202, 1520, tekening ‘Schuilplaats voor het
zoeklicht te Ooltgensplaat’, met dekking (20 cm).
96 De zuidelijke groep is gaaf bewaard gebleven. De noordelijke groep is in 2014 in westelijke richting verplaatst van de akker naar
het Boomdijktalud. De schuilplaats voor mitrailleurgroep is daarbij omgedraaid. De noordelijke schuilplaats (½ sectie) heeft een
zuidelijke zijdekking in zwak gewapend beton. Het is niet bekend waarom deze, deels ingevallen, onvoltooid is. Alle dekkingen
vertonen grindnesten. Wellicht zijn de kazematten in 1943 hergebruikt, getuige de graffiti ‘AM 1943’ (noordelijke schuilplaats voor
mitrailleurgroep). D. Ross beschrijft de context, waarin deze schuilplaatsen in stellingdeel ‘Noord’ tot stand zijn gekomen. Hij meldt
dat er ook drie schuilplaatsen (waarvan twee niet afgebouwd) uit dezelfde campagne bij Calfven staan, ten westen van Hoogerheide.
D. Ross, ‘Het West-Brabantse landschap en zijn verdedigingslinies’, Saillant. Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2003-1,
7-11 en idem, ‘De Stelling West Noord-Brabant’, Saillant. Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2004-1, 17-23.
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voor wat betreft algemeen ontwerp, detaillering en bouwwijze, aan de basis van de gestandaardiseerde,
granaatvrije Type I en II uit 1918, die in grote aantallen in het vestingstelsel zijn gebouwd. Ook de
schuilplaats voor bediening van het stuk mitrailleur is, in granaatvrije vorm, tijdens dezelfde
bouwcampagne onder andere in de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegepast. Wie heeft deze werken nu
ontworpen? De rolverdeling tussen Scharroo en Cool is in deze niet helemaal duidelijk. W. Froger meldt in
1922 in een artikel dat Scharroo “een zeer groot gedeelte van de schuilplaatsen in gewapend beton heeft
doen uitvoeren door de infanterie, nadat de officieren en het kader door hem hiervoor zijn opgeleid. Deze
wijze van werken heeft aldaar zeer goede resultaten opgeleverd en tot een groote besparing aan kosten
aanleiding gegeven”. Daar staat tegenover dat het Cool is, zo zullen we zien, die door de minister in 1917
als hoofdverantwoordelijke voor de werken in Brabant met het TB is ingeschakeld voor het ontwerp van
de standaardtypen. Door deze bijzondere omstandigheid staan deze ontwerpen aan de basis van de
ontwerpen voor de betonnering van het vestingstelsel, die na 1917 landelijk vorm krijgt.97
Aan de behoefte aan scherf- en granaatvrij onderkomen in de stellingen, zo verwacht het
Nederlandse bedrijfsleven, is geld te verdienen. Een enkele keer biedt een bedrijf zelfs kant en klare
ontwerpen aan. Zo schrijft kapitein Scharroo in december 1917 aan zijn stellingcommandant: "Door de
directie van de N.V. Hollandsche Plaatwellerij en Pijpenfabriek voorheen J.D.B. Olie en Gonnerman, werd mij
bericht dat zij door toevallige omstandigheden in de gelegenheid is geweest gegevens te verzamelen van stalen
scherpschutters-pantsertorens, zooals deze van Duitsche zijde in Vlaanderen worden toegepast”. Het
metaalbedrijf is bereid om voor 875 gulden een proefexemplaar te leveren. Het door de Duitsers toepaste
eenzijdig geharde pantserstaal, met watergas gelast, is echter op dat moment niet beschikbaar. De firma stelt
daarom voor als alternatief twee lagen geklonken plaatijzer te gebruiken, gescheiden door een voering van lood.
Dit materiaal dient het Rijk beschikbaar te stellen. Uit Scharroo’s advies blijkt dat hij het nut van stellingbouw
met kazematten betwijfelt. "Ik veroorloof mij hierbij op te merken, dat naar mijne meening de toepassing van
z.g. 'pill-boxes' op een onjuisten grondslag berust, en een geleidelijken terugkeer in zich sluit tot verwaarloozen
van het tactisch beginsel van de terreinversterking en tot het weder invoeren van het verouderd stelsel van
forten en schansen als steunpunten in eener versterkte linie. Zulks is blijkbaar in de praktijk reeds gevoeld,
aangezien aan het stelsel van de pill-boxes van Duitsche zijde blijkbaar thans geen groote waarde meer wordt
toegekend". Toch adviseert de kapitein niet negatief. Zo’n ijzeren toren kan bruikbaar zijn voor accesbestrijking.
In dat geval pleit hij voor uitvoering in beton, in plaats van plaatijzer en lood. Het leidt niet tot een bestelling.98
[14 foto schuilplaats Bastion IV, Fort Prins Hendrik, Sectie V Stelling Hollands Diep en Volkerak september 1915, NA]
[15 foto aanleg vloerplaat schuilplaats Ravelijn Willemstad met kapitein Cool (l), Sectie V SHDV augustus 1915, NA]
[16 foto voltooide wapening en bekisting keukenschuilplaats Willemstad, Sectie V SHDV oktober 1916, NA]
[17 foto betonstorten bovendekking schuilplaats Willemstad met kapitein Cool (r), Sectie V SHDV juli 1916, NA]
[18 tekening 1:50, pg, dsn keukenschuilplaats, Willemstad, Sectie V Stelling Hollands Diep en Volkerak 1915, NA]
[19 foto koolteren dekkingen schuilplaats Fort Bovensluis, Willemstad, Sectie V SHDV juni 1916, NA]
[20 foto voltooide schuilplaats wal-courtine IV-V, Willemstad, Sectie V Stelling Hollands Diep en Volkerak 1915, NA]

3.4.6

Casus stellingbouw 5: Sectie V veldleger, West-Brabant, 1916-‘17

Het is de vraag hoe het mobiele veldleger op het fenomeen stellingoorlog reageert. Ook de Sectie V van het
veldleger zoekt naar dekkingen, die de troepen afdoende beschermen tegen geweld van artillerie en
mitrailleur. Statische stellingbouw past per definitie niet bij een buiten Holland opererend veldleger, maar
traditionele veldversterkingen lijken nu niet meer te voldoen. Hoe gaat het veldleger om met deze opgave?
De commandant geeft de Sectie V in april 1916 opdracht om veldversterkingen van de 3e divisie bij de
Brabantse Wal en aangrenzende polders te vervangen door semipermanente schuilplaatsen.99 Traditioneel
bouwt het veldleger in hout: een materiaal dat vrijwel altijd voorhanden is. Voor het ontwerpen,
vervaardigen en gebruiken van betonconstructies, die de troepen meerdere jaren kunnen gebruiken, moet
de Sectie V kennis opdoen. Aan die sectie is in 1916 de 3e pioniercompagnie onder kapitein J.A.H. Perey
toegevoegd, met de 1e luitenant J. Zwart, die vrezen dat de betonconstructies lange levertijden kunnen
hebben. Maar “deze bezwaren” willen zij ondervangen door “het in depot opleggen van jukken en platen
van dat materiaal van zoodanige vorm, dat daarmede op eenvoudige wijze onderscheidene soorten van
schuilplaatsen en afwachtingsdekkingen kunnen worden samengesteld”. Aan het front zijn die depots in
Froger, W. 'Lessen uit den wereld-oorlog voor wat betreft de organisatie van de verdediging van het terrein', Orgaan der verereniging ter
beoefening van de krijgswetenschap, 1922-‘23, 152-238, 186. Zijn de werken aan de Boomdijk bij Halsteren (Stelling West-NoordBrabant, met noordelijke uitloper opnamestelling Willemstad) van de hand van Scharroo? A. Staarman, ‘Duurzame
Veldversterkingen. De toepassing van gewapend beton in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918’, Armentaria.
Jaarboek Legermuseum, 2009/2010, aflevering 44, 96-115 en www.alfredstaarman.nl (geraadpleegd 04-03-2017).
98 NA, CSHDV, 3.09.25, 203, brief H Sectie V, No.2940G, 19-12-1917, aan CSHDV.
99 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A388, 33575, brief C 4e Compagnie Veldpioniers IIIe Divisie, ongenummerd, april 1916, aan Ch Dienst
Genie, HKV.
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gebruik. De Sectie V is hiervan op de hoogte, getuige een gearchiveerd krantenknipsel over een pionierdepot
van een Saksisch legerkorps, met een “groote voorraad betonwanden en deelen van betonconstructies, die
op het oorlogsterrein bij den bouw van verschillende werken veelvuldig aangewend worden“.100
Maar het gebruik van betonconstructies te velde roept vragen op. Sectie V is van mening dat het
constructiesysteem bij een mobiel veldleger een samenstelling moet hebben, dat voor hergebruik geschikt
is. “In de hierbij gevoegde schetsen is zulk een systeem uitgewerkt, waarbij er naar gestreefd is zoowel voor
de schuilplaatsen onder de borstwering als voor de afwachtingsdekkingen dezelfde platen en jukken te
bezigen”. Gezien de vorm van de jukken gebruikt de Sectie V een primitieve vorm van raatbouw, die als
meccano op elkaar aansluit. Een probleem betreft de onderlinge bevestiging van jukken, platen en
kolommen. Sectie V concludeert dat “het stelsel met nokken beter wordt geacht dan het stelsel met gaten
en gasbuizen”. Maar de elementen liggen dus los op elkaar; een nok voorkomt alleen verschuivingen. Ook
de vorm is pragmatisch gekozen: oude, in hout te vervaardigen typen uit het zakboekje voor de pionier zijn
één op één in beton overgenomen. De maatvoering van houten en betonnen schuilplaatsen onder de
frontborstwering is dus vrijwel identiek. Sectie V verwacht dat ongeoefende troepen snel en zonder veel
gereedschap of kennis deze scherfvrije gevechtsopstellingen kunnen bouwen. Een voordeel van het beton
is dat de bezetting tegen granaatscherven en kartetskogels beschermd is en, anders dan bij een dekking van
hout en aarde, tegen lekkage vanwege doorregenen van de dekking. Het enige nadeel ten opzichte van hout,
zo schat de Sectie V in, is het gewicht en de prijs. Daar staat tegenover dat de betonnen elementen na gebruik
in depot zijn op te bergen, terwijl houten schuilplaatsen dan alleen voor de kachel geschikt zijn.
Voorlopig verwacht de Sectie V aan 5.100 jukken en 9.500 platen voldoende te hebben voor de
versterking van een frontlinie voor 48 compagnieën infanterie met vier mitrailleurpelotons, voorzien van
schuilplaatsen onder borstwering, uitkijkposten en scherfvrije afwachtingsdekkingen. De
opperbevelhebber gaat akkoord met de aanschaf van betonelementen, op voorwaarde dat men de
wapening test en proefplaten vervaardigt. 101 Eind mei 1916 vraagt de commandant offerte bij vier
bedrijven. De Bredase firma F.J. Stulemeijer maakt een serie van 30 jukken en 100 platen in een “vlekkerige,
vuilgroene kleur door toevoeging van een kleurstof in de saus”. 102 Maar Stulemeijer kan niet voor de
afgesproken prijs leveren. Het hoofdkwartier besluit dan om “dit materieel door militaire werkkrachten te
doen vervaardigen”. 103 In augustus arriveert een compagnie veldpioniers voor instructie in de
Damlustkazerne, waar in 1915 ervaring is opgedaan met de vervaardiging van gewapende prefab
betonelementen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.104 De pioniers starten twee maanden later, in oktober
1916, met de fabricage van betonplaten in Zevenbergen. Het werk valt niet mee: het knippen, buigen en
vlechten van wapeningsijzer is een secuur karwei, dat oefening vereist.
Op 12 december 1916 construeert Sectie V in Woensdrecht een proefonderkomen. Transport en
bouw verlopen naar wens. De pioniers prefereren vanwege het gewicht platen met de kleinste afmetingen.
Vanwege de stabiliteit is het juk met verbrede voet favoriet. De “snelle en eenvoudige samenstelling zonder
gebruik van gereedschap, de sterke constructie en de groote duurzaamheid” leiden er toe dat de Sectie V
vijf varianten tekent, waaronder een mitrailleuropstelling en een kleine schuilplaats. Bij de schuilplaats valt
de eenvoud van het ontwerp op. 105 Sectie V verwacht dat dit onderkomen van jukken en platen met
gronddekking aan vier man scherfvrij onderdak biedt, maar door meerdere elementen te gebruiken kan
men de omvang naar behoefte vergroten. Of de constructie tijdens het gevecht daadwerkelijk solide is, mag
men betwijfelen.106 Maar in de wetenschap dat Duitse troepen dergelijke betononderkomens gebruiken, is
het alleszins begrijpelijk dat de Sectie V met deze constructies experimenteert. Enkele exemplaren in de
hoofdweerstandstrook van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn mogelijk gebouwd door de veldpioniers.
Wanneer de opperbevelhebber in 1918 de belangrijkste accessen voorziet van gewapend betonnen
schuilplaatsen, krijgen deze de functie van wijkplaats en munitienis bij artilleriebatterijen.107
NA, Veldleger HK, 2.13.16, A388, 33575, brief Sectie V, HKV, No.92, april 1916, aan C Compagnie Veldpioniers IIIe Divisie en Ch
Dienst Genie HKV.
101 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A388, 33575, ‘Het maken van schuilplaatsen in gewapend beton’, brief CV, Sectie V, HKV, No.33575, 45-1916, aan OLZ. Brief OLZ, No.2994G, 27-5-1916, aan CV.
102 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A388, 33575, brief Sectie V, HKV, No.99, 31-5-1916, aan Firma Stulemeijer, Breda. De platen meten 1,6
m x 55 cm en 1,6 m x 35 cm.
103 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A388, 33575, brief Sectie V, HKV, No.35021G, 1-7-1916, aan C IIIe Divisie.
104 Voor de bouwwerken op Fort Rijnauwen en Fort Ruigenhoek”: Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 12-13.
105 NA, Veldleger HK, 2,13,16, A388, 33575, brief C IIIe Divisie, Sectie I, Litt. No.4655G, 20-12-1916, met tekening Sectie V,
Stafkwartier IIIe Divisie, in één blad (12-1916): ‘Opstellingen van Gewapend-Beton’, met ‘Schuilplaats onder de borstwering,
Opstelling Sectie-Commandant, Schuilplaats, Slaapplaats, Mitrailleuropstelling’. Twee jukken (1,2 x 1,1 m), met verbrede voet (30
cm) en kolommen(12 x 12 cm), staan op 1,4 m uit elkaar. Op de nokken legt de troep 10 cm dikke platen.
106 Bij een granaattreffer van licht kaliber zal het construct als een kaartenhuis ineen storten: een deugdelijke fundering of
elementverbinding ontbreekt. Een weggedrukte betonplaat of omvallend betonjuk zal de hele schuilplaats ontzetten. Vanuit die
optiek verdient een traditionele, uit rondhout samengestelde schuilplaats met getimmerde verbindingen de voorkeur.
107 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 1813-1918, vino 9, brief AHK-GS, No.8512, 17-6-1918, ongeadresseerd. Ross, ‘De Stelling West Noord100
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[21 tekening 1:20, aanzicht mitrailleuropstelling, veldleger, Sectie V IIIe divisie, West-Brabant december 1916, NA]

3.5

Tactische en Technische Wenken voor de Landmacht: een poging tot standaardisatie?

Hoe acteert Snijders op het thema betonnering van de stellingen? Heeft hij vanwege de ontwikkelingen rond
de stellingoorlog zich ingespannen voor de bouw van bomvrij onderkomen in het vestingstelsel? Uit
bovenstaande blijkt dat de opperbevelhebber aan hem beschikbare informatie over stellingbouw breed liet
verspreiden binnen de legerleiding, onder andere via de rapporten van GS III. Mede op basis van zijn
inzichten, maar wellicht nog meer op basis van de plaatselijke eigenschappen van het front, hanteert hij
beginselen van stellingbouw, waarmee hij van geval tot geval initiatieven tot betonbouw in de stellingen
beoordeelt. Vast staat dat Snijders die veelheid aan lokale ontwerpen regelmatig van commentaar voorziet.
Ook heeft de inspecteur der genie in 1916 en 1917 niet alleen gepoogd om actuele vestingbouwkundige
kennis te vergaren, maar ook om deze toe te passen, door vakkundige officieren op plaatsen in de stellingen
te detacheren, waar betonneringsvraagstukken spelen. Echter, daarmee is er in de jaren tussen 1914 en
1917 geen samenhangende duurzame betonnering van de stellingen tot stand gekomen, terwijl de
berichten over de ontwikkelingen bij de belligerenten uitwijzen dat bij een stellingoorlog het noodzaak is
te beschikken over voldoende bomvrij onderkomen.
Had de opperbevelhebber hier voldoende oog voor? Bekend is dat Snijders in 1915 het TB opdraagt
om schuilplaatsen te ontwerpen en te verspreiden, die passen in het strategische landschap, waar zijn
troepen zijn opgesteld. De 'Toegepaste studie betreffende het inrichten van stellingen' verschijnt echter pas in
1917, in de reeks “Tactische en Technische Wenken voor de Landmacht”. De ‘Wenken’ illustreren hoe men in
de fictieve “Duinstelling” en “Polderstelling”, gebieden met een lage, respectievelijk hoge grondwaterstand, het
weerstandsvermogen van onderkomens kan verhogen. De atlas bevat veertien platen met veldversterkingen
in rondhout en aarde, maar ook van schuilplaatsen met prefab betonelementen. Zo is de Duinstelling met deze
semipermanente betonnen werken ingericht, waarbij “wordt aangenomen, dat constructies in dit materiaal in
het algemeen slechts kunnen worden toegepast, als tijd, deskundig personeel en de benoodigde materialen
beschikbaar zijn”. Waar mogelijk maken de troepen pragmatisch gebruik van voorhanden materiaal. Voor de
luisterposten in de Polderstelling beveelt het TB dus “betonijzeren putten” aan, “welke in groote hoeveelheden
voorhanden zijn bij de betonfabrieken langs den Rijn”. De atlas geeft in de Polderstelling ook voorbeelden van
monolithische ongewapende, maar ook gewapend betonnen werkjes. Deze schuilplaatsen zijn ter maskering
veelal aangeaard of in dijklichamen of inundatiekeringen opgenomen. Eenvoud is troef in deze constructies.
Enkele doen denken aan de schuilplaatsen in Willemstad, maar ze zijn nog ver verwijderd van de in 1918 tot
stand gekomen gestandaardiseerde granaatvrije schuilplaatsen.108
Maar door het geven van voorbeelden schrijft Snijders de ontwerpen nog allerminst dwingend voor
aan zijn commandanten. Het naslagwerk geeft suggesties van de opperbevelhebber. Ondanks het niet
dwingende karakter van de Tactische en Technische Wenken stelt hij in het voorwoord uit dat hij meent met
deze voorbeelden van versterkingen "een einde aan het verschil in opvatting ter zake" te maken. Klaarblijkelijk
verwacht Snijders door het beschikbaar stellen van deze ontwerpsuggesties de inrichting van stellingen de facto
te kunnen verbeteren. De studie zal vele officieren nieuwe inzichten hebben verschaft. Maar afgaande op de
diversiteit aan gebouwde versterkingen heeft deze toegepaste studie ook na verschijning op weinig
Brabant’, 18, meldt over deze schuilplaatsen (zonder bronvermelding): “Maar de O.L.Z., van huis uit een genist, keurde het plan af
omdat uit proefnemingen gebleken was dat volgens dit systeem opgetrokken schuilplaatsen de nodige stijfheid misten en makkelijk
zouden instorten”.
108 NA, CITB, 2.13.40, 80, Tactische en technische wenken voor de landmacht. Toegepaste studie betreffende het inrichten van
stellingen. Met atlas van 14 platen, ‘uitgegeven op last van den O.L.Z.', 1917. Er zijn geen samengestelde plattegronden, geen gebroken
ingangen en zelfs geen schietgaten. TB onderscheidt een “granaatvrije schuilplaats” (W.15) met open “mitrailleuropstelling met
schuilplaats voor den mitrailleur” (bovendekking 1 m, aan treffers blootgestelde dekkingen: 1,5 m). Dit geeft voldoende
weerstandsvermogen “tegen meerdere voltreffers, zoowel uit lange vuurmonden als uit houwitsers van 15 c.M. [aangezien, JM] de muren
door een grondlichaam beschermd zijn tegen voltreffers, en eerst getroffen kunnen worden bij voortgezet vuur, nadat de grond ten dele is
opgeruimd”. De vloerplaat (50 cm dik) weerstaat mijnwerking van een doorgedrongen granaat. “In den onderkant van de bovendekking is
aangebracht een netwerk van rondijzeren staven, dik 25 m.M., met de bedoeling de scheurvorming te beperken. Uitdrukkelijk zij hierbij
vermeld, dat bedoeld netwerk niet ten doel heeft eene constructie in gewapend beton te verkrijgen. Gewapend beton is toch eene
samenvoeging van beton en ijzer zoodanig, dat eerstgenoemd materiaal de druk- en laatstgenoemd materiaal de trekspanningen opneemt”
en dat is hier niet bereikt. De atlas onderscheidt: stellen buitenbekisting, storten vloerplaat, stellen binnenbekisting, storten wanden tot
onderkant bovendekking, staafnetwerk (of pakket spoorstaven, “waardoor het weerstandsvermogen van deze vergroot kan worden”)
inleggen, storten beton bovendekking. De vloerplaat ligt 10 tot 15 cm boven grondwaterniveau; bij diepere aanleg is een koekoek nodig,
maar die kan door schade bij beschieting het verlaten van de schuilplaats bemoeilijken. De scherfvrije opstelplaats voor mitrailleur ligt
direct bij de uitgang van de schuilplaats en is uit hout en aarde samengesteld. Men kan de dekking versterken door de stammen te
vervangen door spoorstaaf. “Het toepassen van een scherfvrije overdekte opstelling voor den mitrailleur wordt hier toelaatbaar geacht,
omdat, door volledige aanpassing aan het lichaam van den spoorweg, eene volkomen maskeering verkregen wordt”, zo schatten de
schrijvers optimistisch in. Ook uit de 50 cm dikke bovendekking van de schuilplaats onder borstwering loopgraaf, die TB (W.12) schat,
blijkt dat de Technische Wenken niet met schietproeven zijn onderbouwd.
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overtuigende wijze bijgedragen aan het vraagstuk van de betonnering van de stellingen. Het is mogelijk dat de
twee jaar lange voorbereidingstijd hier parten heeft gespeeld. Weliswaar is de studie voor deels gebaseerd op
de schuilplaatsen van Cool in Willemstad en is, mogelijk ook door de opname van dergelijke voorbeelden in de
atlas, dergelijke typen naderhand vaker zijn toegepast. Maar anderzijds verschijnt de studie pas na drie jaar
mobilisatie: zo laat, dat zij als inspiratiebron nauwelijks invloed heeft op de bouwactiviteiten in de stellingen.
Immers, in de zomer van 1917, zo zullen we zien, zal Snijders sturen op een meer kordate aanpak van de
betonnering van de stellingen. De wenken hebben de standaardisatie van de stellingbouw nauwelijks
beïnvloed, laat staan dat de opperbevelhebber via deze wenken heeft bijgedragen aan een substantiële
verhoging van het weerstandsvermogen van stellingen.
De bemoeienissen van de opperbevelhebber hebben medio 1917 noch geleid tot samenhangende
betonnering in de stellingen, noch tot plannen op afzienbare termijn voor die versterking. Sterker nog: de
stroom aan lokale ontwerpen tot dan toe heeft gemeen, dat zij ontwerptechnisch nauwelijks een gemene
deler heeft. De aanbevelingen van Snijders studie hebben nauwelijks effect gehad. De Secties V van
stellingen, en zelfs binnen die stellingen de Secties V van Groepen, gaan hun eigen weg, waarbij het wiel
regelmatig opnieuw is uitgevonden. Dit roept ook de vraag op: welke rol heeft de inspecteur der genie tussen
1914 en 1916 gehad? In het eerste of tweede jaar van de mobilisatie is het nog verklaarbaar dat, in de veelheid
aan zaken die aandacht vragen, een samenhangend vestingbouwkundig programma uitblijft. Maar politiek
ontstaat er onrust over de uitblijvende versterking van de inundatiestellingen. Nog tijdens de behandeling van
de vestingbegroting 1916 heeft de minister van Oorlog, onder invloed van de gebeurtenissen aan de IJzer,
de betekenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de Tweede Kamer bevestigd. Het is juist die politieke
bevestiging van de waarde aan het parlement, waar een jaar later de zorg uit is geboren, of het vestingstelsel
wel voldoende gereed is voor het gevecht.
3.6

De eis tot centrale aansturing van stellingbouw: ‘Op het dode punt gekomen’

3.6.1

14 juni 1917: een bijeenkomst in het ministeriële kabinet

Het is voor de regering een bron van zorg: de legpuzzel aan lokale initiatieven, maar vooral het na drie jaar
mobilisatie nog vrijwel algehele gebrek aan bomvrij onderkomen in de stellingen. Er zijn signalen dat de
opperbevelhebber deze zaak niet goed geregeld heeft. Hoe reageert de verantwoordelijk minister op deze
zorg? Op 14 juni 1917 roept de minister van Marine, ook ad interim minister van Oorlog, viceadmiraal J.J.
Rambonnet in zijn kabinet opperbevelhebber Snijders, inspecteur der genie Stuten, commandant Stelling
van Amsterdam Ophorst en commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie D’Hamecourt bij elkaar. Hij nodigt
daarbij ook specialisten Cool en majoor Hackstroh uit.109 Het is de voorlaatste werkdag van Rambonnet als
minister van Oorlog, maar hij is niet uit op een rustige afsluiting van zijn éénmaandse interimschap. De
minister wil van de opperbevelhebber een antwoord op de “vraag of de hoofdstellingen thans zoover gereed
zijn, dat met een gerust hart een aanval in modernen stijl kan worden afgewacht en of hetgeen er nog aan
ontbreekt alsnog zoo tijdig is aan te brengen dat zij aan de hooge eischen van den modernen stellingoorlog
voldoen”. Maar zonder zelfs het antwoord van Snijders af te wachten, constateert Rambonnet dat er binnen de
legerleiding een “verschil in opvatting” bestaat over hoe de opbouw van een linie of de technische constructie
van haar onderdelen moet geschieden. Hij begrijpt dat de schaarse materialen de voltooiing van stellingbouw
parten speelt, maar vraagt zich af of de geconstateerde onenigheid aan het uitblijven van versterkingsplannen
bijdraagt. De bewindsman meldt dat er in de Staten-Generaal, maar ook in de pers, ongerustheid is over de
toestand van de stellingen. Een verdeeld beroepskader, gekoppeld aan parlementaire ongerustheid over het
uitblijven van vestingbouw: Rambonnet signaleert een politiek en militair gevaarlijke cocktail.
Zijn mening is bevestigd na een persoonlijk bezoek aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wat hij er
aantrof geeft weinig vertrouwen. De ondercommandanten vinden de stelling niet sterk genoeg en zijn niet op
de hoogte van de “plannen omtrent de afwerking van hun stellinggedeelte". Tot verbazing van Rambonnet blijkt
"het voortdurende overleg en de voeling tusschen aangrenzende stellinggedeelten niet te bestaan; bijvoorbeeld
maakten de Groepscommandanten Naarden en Diemerbrug eerst jongstleden 12 Juni kennis, terwijl zij reeds
driekwart jaar vlak naast elkaar het commando voerden”.110 Ook constateert de minister dat "het perspectief
Rambonnet vervangt na 15-6-1917 minister N. Bosboom. Volgens B.C. de Jonge, Nota van de Minister van Oorlog De Jonge inzake
het beleid van de Opperbevelhebber Snijders, 11 juli 1918, 602, vindt Rambonnet in een brief van oud minister Colijn aanleiding dit
onderwerp te agenderen. NA, CNHW, 3.09.27, 13, ‘Kort verslag van het besprokene in het Kabinet van den Minister van Oorlog’, 14
juni 1917, ZG, waaruit de citaten. Snijders hoeft niet ver te gaan voor de bijeenkomst: de opperbevelhebber werkt in gebouw B,
ministerie van Oorlog. Honderdvijftig Jaar Generale Staf, 97. Het is niet bekend waarom juist Cool en Hackstroh zijn uitgenodigd. De
eerste maakt in de schuilplaatsbouw in West-Brabant belangrijke technische vorderingen. Mogelijk heeft Hackstroh, vóór de
mobilisatie eerstaanwezend ingenieur te ’s-Hertogenbosch, betrokkenheid gehad?
110 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 10. Er zijn vóór 1914 nota bene in vredestijd stellingcommando’s
Nieuwe Hollandse Waterlinie (Utrecht), Stelling van Amsterdam (Amsterdam), Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak
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van de afwerking ontbrak en deze op het doode punt gekomen is”. Als grootste minpunt is door de officieren
aan de minister het gebrek aan bomvrije dekking genoemd, het ontbreken van voldoende telefonische
verbindingen en "het gemis aan een of meerdere stelsels van eenige versterkte lijnen en aan reservestellingen”.
Rambonnet vraagt Cool “uiteen te zetten, aan de hand van wat hij op het oorlogstooneel zag, wat hij als urgent
noodig en spoedig uitvoerbaar zou achten, wanneer hem geld ter beschikking stond gegeven de beschikbare
materialen en werkkrachten". Het moet geen gemakkelijke situatie voor Cool zijn geweest: de minister, een
marineman, die hem opdraagt om in aanwezigheid van de opperbevelhebber, een genist in hart en nieren en
zijn hoogste militaire baas, aan te geven wat er aan betonbouw ontbreekt in de stellingen. De kapitein kwijt zich
van zijn taak: hij geeft aan dat het allereerst noodzakelijk is om granaatvrije schuilplaatsen te bouwen voor de
gehele bezetting van de eerste lijn, met een weerstandsvermogen (W.15-21) en elk een capaciteit van ¼ sectie,
"zooals genoemd in het jongste werk van Kapitein Cramwinckel der K.M.A”. 111 Vervolgens moet hetzelfde
gebeuren voor de tweede lijn, met schuilplaatsen voor "alles wat voor de verdediging noodig is" en waarbij de
spreiding van doelen uiterst belangrijk is. Cool schat in dat per divisiesector circa 1200 permanente
schuilplaatsen of kazematten nodig zijn. Verreweg het grootste deel daarvan is een schuilplaats, waar de
bezetting tijdens stormvuur de mitrailleur onder kan brengen. Op de meest bedreigde plaatsen is de bouw van
kazematten nodig. De eigenwijze Hackstroh meent dat hij “den Kapitein voortdurend hooren praten over wat
hij [in België, JM] gezien heeft en meent dat het door hem gegeven advies daarop gebaseerd is geweest. Niet
alles wat we elders zien is goed; het moet op een beredeneerd oordeel gebaseerd zijn". Gepikeerd antwoordt
Cool dat "zijne adviezen als gekristalliseerde studie en oorlogsondervinding samen te beschouwen zijn".
Hackstroh vraagt de minister één type schuilplaats vast te stellen, zodat men sneller kan werken. "Spreker is
tegenstander van gewapend beton voor zware permanente werken, bij kleine vluchtige is het zeer goed”.
Hackstroh beproefde in oktober 1916 drie schuilplaatsen “om te komen tot een eenheidstype voor het gehele
land”. Eén ontwerp is van zijn hand: de ongewapende constructie bleek bestand tegen geweerkogels en
scherven, maar was, volgens Hackstroh, door oneigenlijke beproeving met een opgelegde granaat niet
granaatvrij. Daarom wil hij dat de minister zijn ongewapende schuilplaats aanwijst als standaardmodel. Die
reageert niet op dit aanbod.
Rambonnet vraagt of de stellingen in staat van verdediging zijn maar meent, op basis van zijn bezoek,
dat dit niet het geval is. Alleen de forten zijn gereed voor de strijd; voor de rest van de linie lijkt de legerleiding
een tweede mobilisatie af te wachten. Er zijn zwakke plekken, zoals de accessen van de Lek en de Houtensche
Vlakte, maar ook bij Keverdijk. In het laatste geval constateert de minister een gebrek aan overleg tussen
militaire instanties, waardoor geplande terugtochtwegen eindigen bij groepsgrenzen. D’Hamecourt meent dat
de minister de zaak overdrijft. De onderlinge communicatie is prima, de oorzaken voor de vertragingen in de
bouw liggen buiten het stellingcommando. "Daarenboven zijn alle officieren van Sectie V van het Liniehoofdkwartier der Nieuwe Hollandsche Waterlinie zoodanig met werkzaamheden overkropt, dat er niet aan te
denken valt alle zaken tegelijk onmiddellijk aan te pakken (…) terwijl daarenboven de Linie niet over voldoende
geldmiddelen beschikt en de Inspecteur der Genie altijd buitengewoon uitgebreide voorstellen verlangt met
groote kostenbegrootingen, waarvoor zijn bureau geen voldoende personeel heeft". Ophorst deelt die mening:
de zwakte van de stelling tussen Muiderberg en Uitermeer wijt hij aan het feit dat de middelen voor de
versterking niet beschikbaar zijn. "Bij de gebrekkige inrichting van de Stelling spelen dus financiële oorzaken
een hoofdrol”. Snijders constateert dat er nog veel werk is te doen, maar “aannemende dat het geld door de
regeering beschikbaar wordt gesteld, wie zal ons de materialen brengen"? Het plan van Cool voor de
betonnering van de eerste lijn, met bomvrij onderkomen voor 20.000 man, kost al 8 miljoen gulden. Snijders
stelt dat dit plan met “de verbetering van één lijn niet af is, doch men daarna nog een tweede en derde lijn in
orde moet maken, om niet eens te spreken (...) van opvolgende stellingen, elk uit verscheidene lijnen bestaande.
Dat alles zal zoo omvangrijk worden dat het zeer veel tijd zal kosten". Dat laatste beaamt de minister, maar hij
wil door de inschakeling van burgeraannemers dit probleem ondervangen. Hij eist dat de commandanten hem
versterkingsplannen voorleggen. Die zeggen toe dit op korte termijn te zullen doen.
De ontmoeting in het kabinet heeft verregaande gevolgen. Nu de minister het eist, neemt de
opperbevelhebber de stellingbouw met spoed ter hand. Snijders voelt zich, terugblikkend in 1918, overvallen
door de actie van de minister. Rambonnet kwam “plotseling (…) met de eisch, dat onze stellingen op denzelfden
voet behooren te zijn ingericht als, blijkens de mededeelingen van een onzer officieren, die het oorlogstoneel in
Noord-Frankrijk had bezocht, met het door hem waargenomen gedeelte der verdedigingsstrooken op het
Duitsche Westfront het geval was. (…) Maar het had tot dusver niet in mijne bedoeling gelegen die inrichting in
onze stellingen toe te passen, omdat dit ten gevolge zou hebben een reusachtige uitgaaf en een arbeid, waarvan
(Breda), Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet (Hellevoetsluis) en Stelling van Den Helder (Den Helder), maar de
commandanten “stonden rechtstreeks onder de Minister van Oorlog doch hadden weinig onderling contact, zodat de
oorlogsvoorbereidingen niet volgens dezelfde richtlijnen plaats hadden”.
111 J.C. Cramwinckel, kapitein der genie, ‘Duurzame Landversterkingen’, Orgaan der vereeniging ter beoefening van de
krijgswetenschap, 1916-‘17, 1-66.
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de uitvoering een aanzienlijken tijd zou vorderen, zonder dat daardoor het weerstandsvermogen der stellingen
in evenredigheid tot het bedrag dier uitgaaf zou worden verhoogd, zolang de vereischte moderne zware
artillerie ons bleef ontbreken. Ik had mij voorgenomen te streven naar een geleidelijke verhooging van het
weerstandsvermogen, welke binnen het bereik onzer middelen zou vallen”. Snijders wil de inzet van dure
burgeraannemers voorkomen, maar wanneer de minister daarvoor het geld beschikbaar wil stellen, heeft hij
geen bezwaar tegen de betonnering.112 Of Snijders vóór juni 1917 concrete plannen heeft voor zijn voorgestane
geleidelijke verhoging van het weerstandsvermogen van de stellingen, valt zeer te betwijfelen. Het lijkt
aannemelijk, dat betonnering op zijn initiatief pas in een later stadium zou zijn ontstaan, bijvoorbeeld na een
Tweede Mobilisatie.113
3.6.2

Een krachtige rol voor het TB en het nieuwe Centraal Inundatie Bureau

Nu de minister de regering voor wil stellen om over te gaan tot financiering van grootschalige betonnering,
moet de uitvoering van een bouwcampagne goed geregeld zijn. Het is de vraag hoe zo’n omvangrijke
bouwcampagne het meest effectief is te organiseren. De stellingbouwkoninkrijken van de Secties V krijgen niet
de rol die zij eerder hebben; zij zullen nu samen met het TB van de inspecteur der genie het ontwerp van de
standaardschuilplaatsen voor rekening nemen. De Secties V van de stellingcommandementen bereiden
vervolgens op basis van die centrale ontwerpen de uitvoering van de stellingbouw voor. Het is niet voor het
eerst dat het TB, dat wordt ingeschakeld bij technisch complexe opgaven, die de grenzen van de
Eerstaanwezendschappen overstijgen, voor schuilplaatsbouw wordt ingeschakeld. In 1915 gaf de
opperbevelhebber het bureau al opdracht voor de ontwerpen van de werken in de Tactische en Technische
Wenken. Maar, anders dan toen, schrijft Snijders de ontwerpen nu dwingend aan zijn commandanten voor.
Die strakker aangestuurde uitvoering is in 1918 ook terug te zien bij het beheer van de inundaties.
Snijders heeft op 12 juni 1916 bij de minister gepleit voor de instelling van een centraal inundatiebureau onder
de inspecteur der genie, dat de belangen moet behartigen van defensie bij zaken die onderwaterzettingen
aangaan. Een jaar later, tijdens de ontmoeting op 14 juni 1917, herhaalt Snijders zijn verzoek aan de minister.
Maar pas op 27 oktober 1917 krijgt de verontwaardigde opperbevelhebber een antwoord. Hij schrijft: “niet
minder dan 15 maanden heb ik moeten wachten, alvorens het den minister heeft behaagd mij van deze
instemming kennis te geven”. En daarna duurt het, wegens drukte bij de inspecteur, tot 8 juli 1918 voordat hij
een definitief voorstel voor het bureau aan de minister kan doen, en opnieuw tot 13 september van dat jaar,
voordat de minister uiteindelijk definitieve toestemming geeft.114 Het Centraal Inundatie Bureau (CIB) dat als
gevolg van dit besluit wordt opgericht, is verantwoordelijk voor het verkennen, onderhouden en in werking
stellen van het samenstel van alle inundaties. Het bureau verricht daartoe systematisch onderzoek binnen en
buiten de permanente stellingen. Overigens zal het tot 23 augustus 1922 duren, bij het Koninklijk Besluit tot de
instelling van het commandement Vesting Holland, voordat het CIB echt betekenis krijgt: pas dan komt er een
einde aan stellinginundatiebureaus.
3.6.3

Een grootschalig betonneringsplan met gestandaardiseerde schuilplaatstypen

Hoe reageert opperbevelhebber Snijders op deze opdracht tot betonnering van het vestingstelsel? Nog dezelfde
dag als de bijeenkomst op 14 juni 1917 roept hij de stellingcommandanten en inspecteur der genie Stuten bij
zich om een plan op te stellen. Twee maanden later, op 18 augustus 1917, biedt Snijders minister van Oorlog
B.C. de Jonge zijn ontwerp aan, “en wel in dier voege, dat voor een gedeelte deze ontwerpen derwijze waren
gereed gemaakt, dat terstond met de uitvoering kon worden begonnen, terwijl voor het overige een globale
raming van kosten was gemaakt. Die raming beliep niet minder dan 250 Millioen guldens” voor 200 km
gebetonneerd stellingfront. Hij vraagt De Jonge snel opdracht te geven tot realisatie van het eerste deel, zodat
hij kan starten met “verkenningen en plannen, begrooten van de kosten, onderhandelingen over het in gebruik
of in bezit nemen van de gronden, onderhandelingen met besturen, met leveranciers en uitvoerders”. Tegelijk
vraagt de opperbevelhebber om “met een minder kostbare uitvoering te volstaan, meer in het bijzonder wat
betreft de constructie der beton-gebouwen tot gedekt onderkomen”, zo lang als het leger modern
krombaangeschut ontbreekt, ter bestrijding van vijandelijk belegeringsgeschut.115 Op 7 september 1917 vraagt
Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 666-667. Ross, ‘De Stelling West Noord-Brabant’, 18, meldt (noot 4) dat de
commandant veldleger op 11 juni 1917 bericht dat hij zijn stellingen pas wil betonneren, wanneer er sprake is van vijandelijkheden.
“De O.L.Z. was het hier blijkbaar toch niet geheel mee eens en in augustus 1917 kwam er 100.000,- gulden beschikbaar”.
113 De opperbevelhebber maakt zich grote zorgen over de legeromvang: eind 1916 is doorlopend 33% van de troep met verlof, veelal
wegens ziekte of economische onmisbaarheid. Heeft Snijders gecoördineerde betonbouw door de troepen uitgesteld tot zij in
voldoende mate beschikbaar zijn? Bij een Tweede Mobilisatie in 1917 zal de regering 200.000 militairen oproepen. Honderdvijftig
Jaar Generale Staf, 97-98.
114 Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 670-671.
115 Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 668 en idem, Nota van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht Snijders
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De Jonge Snijders inderdaad om een vereenvoudigd plan: hij mag voor 42 miljoen gulden de meest kwetsbare
delen van “oost, zuid- en westfront van de eigenlijke vesting Holland” betonneren. Het werk zal moeten passen
in een permanent in te richten vestingstelsel, waarvoor de minister het plan van de opperbevelhebber afwacht.
Het duurt ondertussen volgens Snijders tot 9 november 1917, voordat de minister op zijn aandringen een
besluit over de betonbouw neemt en tot 14 december, voordat hij dit ook schriftelijk bevestigd krijgt.116
Ondertussen doen de commandanten Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam in
september 1917 opgave voor bomvrij onderkomen in hun stellingen. D’Hamecourt is kort van stof over zijn
Waterlinie: “Gedekte onderkomens van eenig weerstandsvermogen zijn in de linie nog slechts in zeer geringe
getale aanwezig”. Ondertussen ontwerpt zijn Sectie V liniehoofdkwartier in samenwerking met Cool en het TB
schuilplaatsen, overeenkomstig de werken in Willemstad. Feitelijk betreft het kopieën, zij het dat het
weerstandsvermogen (W.12-15) toeneemt tot (W.15-21). De dekkingen (tot 1,2 m) zijn zwaarder, waardoor de
kolommen onder de bovendekking vervallen. Ook nu is de schuilruimte voor ¼ of ½ sectie aan de keelzijde
voorzien van een aflopende dekking met één of twee ingangen. En net als in Willemstad kiest Cool voor een
afsluiting met in de deuropening hangende, via een katrol te openen platen, in plaats van stalen deuren, “omdat
deze het gevaar lopen bij een treffer zoodanig te worden ontzet, dat zij van binnen niet meer geopend kunnen
worden”. Voor elke mitrailleurgroep is de bouw van zo’n schuilplaats nodig, incluis munitieberging en open
reservestelling. Voor loopgraafwachten is er een kleine schuilplaats met mitrailleurbergplaats. D’Hamecourt
vreest dat al deze werken in terrein met hoge grondwaterstand zeer zichtbaar zullen zijn.117
In augustus 1917 beproeft een tijdelijke Commissie van Proefneming met het TB diverse typen
onderkomens. De eerste luitenants De Man en W.F.J.M. Krul tekenen onder verantwoordelijkheid van chef TB
Berkhout de ontwerpen, daarbij gebruik makend van het werk van Cool en Sectie V. De Man ontwerpt de
wapeningen “aan de hand van een berekening, waarbij van de trefenergie en de energie, vrijkomende bij het
springen van de granaten wordt uitgegaan”, maar daarbij erkent de eerste luitenant dat het technisch
berekenen van samenstelling en constructie van gewapend beton in de kinderschoenen staat. Meestal is het
weerstandsvermogen empirisch bepaald en De Man is één geval bekend, waar de sterkte is berekend; dit
voorbeeld maakte geen indruk op hem. De Man, die in Delft wis- en natuurkunde wilde studeren, besluit om zelf
een methode te ontwikkelen, uitgaande van de beginselen der toegepaste mechanica en zijn kennis van
gewapend beton. 118 De commissie selecteert met instemming van de opperbevelhebber drie typen ‘1916’
(W.15) voor een schietproef.
1) Type I met ongewapend betonnen tongewelf (dekking 35 cm tot 55 cm). De langgerekte schuilplaats op rechthoekige
plattegrond is ook gebouwd in een lichtgewapende variant. 2) Type II, met de afmetingen van een standaardinfanterieschuilplaats, in gewapend beton, met op jukkengeplaatste bovendekking, frontzijde onder een hoek van 30º; met een
keeldekking met deur en venster. De schuilplaats (27 m lang) telt twaalf vakken, elk 2,25 m breed, met dekking variërend in
dikte en wapening. 3) Type III, eenzelfde type als II, maar vervaardigd uit hout, ijzer en aarde.

De onderkomens zijn op het schietterrein van de Legerplaats bij Oldebroek getest. Op 29 december 1917 werkt
de bouwploeg aan Type II.119 Na een droogtijd van acht tot twaalf weken beschiet een houwitser 15 lang 14 de
dekkingen. Ook brengt het TB er mijngranaten tot ontploffing. Het verslag van de schietproeven, met
plattegronden, doorsneden, beschrijvingen, foto's en tekeningen, vermeldt een uitkomst, die niet zal verrassen.
De betondekking met wapeningspercentage tussen 0,5 en 1 procent blijkt het best bestand tegen inslagen.120
Het TB concludeert dat gewapend beton sterker is dan ongewapend beton: er zijn geen blijvende doorbuigingen
en de wapening voorkomt het uitvallen van de dekking. De toepassing van een lichte wapening in ongewapende
tongewelven heeft onvoldoende effect op de sterkte. Type II krijgt de voorkeur en is, in aangepaste vorm en met
verzwaarde dekkingen, het nieuwe standaardmodel.121 De schuilplaats is er in Type ’18-I (voor ¼ sectie) en
voor de Ministerraad, 29 mei 1918, 539, over “geheel verouderd” vestinggeschut.
116 Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 668-669. Bedrag volgens opgave brief opperbevelhebber van 30-10-1917,
afdeling genie, No. 7546.
117 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 21, brief CNHW, Sectie I, No.18952MG, 8-9-1917, aan OLZ.
118 Aloïs Prochaska Edler von Mühlkampf, ‘Betoneisen-Konstruktionen im Festungsbau’, Mitteilungen über Gegenstände des Artillerieund Geniewesens, 38, 1907, 631. De Mans zienswijze over de beperkte waarde van wetenschappelijk berekenen van zwaarte van
dekkingen is gedeeld binnen het wapen der genie. De berekeningen kunnen informatie leveren over het buigen van beton onder
invloed van beschietingen of het berekenen van de krachten die een fundering ondergaat door gronddruk of verzakking. Beter zijn
empirische waarnemingen: het meten van effecten van schietproeven. Spanjaerdt Speckman, kapitein der genie, Berekening van
dekkingen van gewapend-beton tegen artillerievuur, Nr.601A, Breda 1932, 5, 30.
119 Timmerlieden en vlechters hebben bekistingen en een deel van de wapening gereed. De kruiende werklieden op de steiger gaan aan de
slag; de betonmakers staan klaar met zandschop. De betonschuilplaatsen zijn, verbouwd tot observatiegalerij A en galerij B, op het
Schietkamp aanwezig (oostelijke zijde Ottenweg): www.forten.info en www.stelling-amsterdam.nl (geraadpleegd 15-03-2018).
120 Het percentage wapening is afhankelijk van overspanning en te verwachten trefhoek van projectielen. Elke wapening moet bestaan uit
hoofdwapening (80 procent ijzervolume, Considèrehaken), verdeelwapening (10 procent ijzervolume, Considèrehaken) en beugels (10
procent, de hoofdwapening omvattend).
121 NA, CITB, 2.13.40, 128, 'Verslag betreffende den bouw en beproeving van schuilplaatsen op het schietterrein van de Legerplaats
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Type ’18-II (voor een ½ sectie). Ook besluit de opperbevelhebber een derde werk, de granaatvrije schuilplaats
voor mitrailleur met stukbediening, gebaseerd op dit type in de Stelling West-Noord-Brabant, op te nemen voor
de betonnering van de hoofdverdedigingslijn. Nu treedt Defensie voor het daadwerkelijke bouwprogramma in
onderhandeling met tal van grondeigenaren: een lastig en tijdrovend administratief proces. Voorts vraagt het
verkrijgen van voldoende bouwmaterialen de aandacht. Met kunst- en vliegwerk is in 1917 de landelijke
voorraad Portlandcement op 25.000 ton gebracht. Een groot deel van het cement kan de minister alleen met
moeite uit het buitenland betrekken, onder andere door het aanbieden van paarden als ruilmiddel.122
3.6.4

De voorbereiding en uitvoering van betonbouw: Spaarndam en Houtensche Vlakte

Tegelijk met de beproeving van de schuilplaatstypen kiest de legerleiding de als eerste te betonneren
stellingdelen. Welke delen krijgen voorrang? De focus ligt, zoals te verwachten, op de kwetsbare accessen, zoals
in de Stelling van Amsterdam.123 De frontlijn bij Spaarndam bijvoorbeeld ligt op ruim twee kilometer van hoge
duingronden bij Santpoort-Noord en -Zuid. De tactische situatie is vergelijkbaar met het acces bij Vijfhuizen en
de commandant wenst uitbouw van de positie. Maar welke tactische principes kan hij daarbij hanteren en in
welke richting kan hij de stelling het beste uitbreiden? Met het IJ in de rug en daarachter de Verenigde
Binnenpolder is de enige mogelijkheid om vooruit te gaan, in het inundatiegebied van de Oude
Spaarndammerpolder. Dit brengt een risico met zich mee: wanneer de vijand de nieuwe inundatiekering
doorschiet komt het werk onder water te staan. Om de aanleg van de stelling te bespoedigen koopt het Rijk de
polder aan. De Heksloot is aan de zuidelijke zijde voor een deel omgelegd, net zoals de Westlaan bij de
Slaperdijk. Naar het Noorder Buiten Spaarne graven de troepen een inundatiekanaal, zodat men de circa 1,5 km
brede inundatie vanuit de sluis ten noorden van Haarlem kan stellen. Bij de bespreking van de vestingbegroting
1921 meldt minister van Oorlog W.F. Pop: “Tijdens de mobilisatie werd het evenwel noodig geoordeeld het
verdedigingsvermogen ter plaatse te verhoogen, zoodat men in 1917 is overgegaan tot het vóór deze positie,
tusschen de Spaarne en Zijkanaal B, aanleggen van een modern verdedigingsstelsel ter lengte van plm. 2 K.M.
en bestaande uit drie verdedigingslijnen met verbindingsloopgraven en bomvrije onderkomens. Van dit stelsel
werden, tengevolge van het, in het laatst van 1918 staken der werkzaamheden, slechts voltooid de voorste lijn
(tevens noodig als inundatie-keering) en de onderkomens, van welke de meeste echter zonder aanaarding.”
De commandant bespreekt de uitbreiding met de opperbevelhebber en krijgt in augustus 1917
goedkeuring voor een ontwerp dat door zijn Sectie V is voorbereid. Hij kiest voor handhaving van de
hoofdweerstandstrook langs de gedekte weg tussen Fort Benoorden Spaarndam en Fort Bezuiden Spaarndam.
In 1914-‘15 zijn in de aarden wal langs de weg al twintig scherfvrije schuilplaatsen gebouwd. Nu krijgt het hele
bataljon granaatvrij onderkomen naar een ontwerp van het TB, in samenwerking met Sectie V. De toepassing
van wapening met Considèrehaken, maar ook het gebruik van materiaalstaten, waarin men naast de
hoeveelheid ook de vorm van de wapening opneemt, wijst op een systematische aanpak en loopt vooruit op het
Voorschrift Inrichten Stellingen, deel VII, uit 1928.124 Nabij de accessen zijn elf granaatvrije schuilplaatsen voor
16 man (of ½ sectie) gerealiseerd. Deze grotere schuilplaatsen liggen alle in ophoging in de tweede lijn,
ongeveer 125 m achter de nieuwe inundatiekering, afgewisseld met 17 scherfvrije onderkomens voor elk 16
man. Deze minder sterke schuilplaatsen, bekend als 'gebouw F', hebben een betonnen schaalkoepel van 18 cm
dikte en zijn op minder intensief te verdedigen delen van het front gelegen. Ter plaatse van het belangrijkste
acces, de Slaperdijk, is een korte derde lijn gepland.125 Op 31 januari 1918 stelt minister van Oorlog B.C. de Jonge
de eerste 50.000 gulden beschikbaar.
bij Oldebroek' (1918). Met bijlagen II tot en met IX. BG1782, tekening TB, ongenummerd, in één blad (29-12-1917), IdG, 'sGravenhage, 'Het maken van schuilplaatsen op het schietterrein van de Legerplaats bij Oldebroek'. J.H. de Man, ‘Gewapend en
gewapend beton in de versterkingskunst’, De Ingenieur, 37e jrg, No.12 (210-231), 217. L.J. Spanjaerdt Speckman, Duurzame
versterkingskunst. Leerboek voor de cadetten van alle wapens, No.601, met atlas, KMA, Breda 1934.
122 De Jonge, Nota van de Minister van Oorlog, 602 en Snijders, Nota van de Opperbevelhebber 3-10-1918, 669.
123 Alle accessen met zwakke inundaties komen eerst aan bod: Nieuwe Hollandse Waterlinie; Stelling Naarden met hogere oostelijke en
zuidelijke gronden (Karnemelksloot, Zuiderzee, Tafelbergheide, Bussumerheide, Franse Kampheide), Houtensche Vlakte (Landzicht via
Fort Rijnauwen, Fort Vechten, Fort 't Hemeltje naar Koppeldijk); Lekacces (Werk aan den Korten Uitweg, Fort Honswijk, Fort Everdingen
naar Werk aan 't Spoel). Stelling van Amsterdam; westelijke acces Positie van Spaarndam.
124 De granaatvrije, gewapend betonnen schuilplaatsen hebben een frontdekking (1 m), bovendekking (1 m) en vloerplaat (30 cm). In de
Oude Spaarndammerpolder is westelijk van Fort Spaarndam-Noord en Fort Spaarndam-Zuid een inundatiekering aangelegd met 53
schuilplaatsen (4 man elk, veelal loopgraafwachten, ook mitrailleurbergplaats): de standaard schuilplaats met rechthoekige plattegrond,
kleine variant (3,3 m hoogte, binnen profiel inundatiekering) met zij- en frontdekkingen (1 m); de aflopende bovendekking (1,2 m) en de
keeldekking (60 cm) volgen talud aardwerk. De frontdekking is 1 m dik. De binnenruimte (3,1 x 6,8 x 1,6 m) heeft stahoogte. NA, CSvA,
3.09.23, 105, 30256, brief OLZ, No.117315G, 4-4-1918, aan CSvA, met twee tekening van gebouw 'B', schuilplaats voor ¼ sectie
infanterie. Schuilplaats inclusief technische details zijn door TB getekend.
125 Naast elke 4 granaatvrije schuilplaatsen voor ½ sectie staat een dito commandopost (schuilruimte 2,5 x 2,4 x 1,6 m) voor
compagniecommandant, met in de keeldekking uitgespaarde trap naar bovendekking. De overige commandanten hebben eenzelfde
schuilplaats, gebouwd in de kade van de fortgracht. Hier staan ook de noordelijke en zuidelijke schuilplaats voor de bediening van de 2
mortieren. In de hoek van de Westlaan en de fortgracht de schuilplaats voor bataljonscommandant (schuilruimte 3,1 x 2,4 x 1,6 m) met
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De opperbevelhebber vindt de granaatvrije dekkingen te licht en ook zwak gemaskeerd. "Teneinde ook
in dit opzicht de gewenschte eenheid voor overeenkomstige gevallen in de verschillende stellingen te
verkrijgen" moeten de front- en zijdekkingen minimaal 1,5 m dik zijn, de vloerplaten 50 cm en de keeldekking
1 m. 126 De commandant vreest voor vertraging. In de eerste lijn zijn voor de 53 werken voor de
loopgraafwachten reeds veertig heiwerken gereed, maar die fundering is ontoereikend om het gewicht van de
zwaardere dekking te dragen. Het hoofd Sectie V adviseert in te stemmen met het eerste model, dat ruim een
half jaar eerder, in augustus 1917, ter goedkeuring aan de opperbevelhebber is toegezonden.127 Bij de daarna
te bouwen granaatvrije schuilplaatsen voor ¼ sectie, de scherfvrije onderkomens, de commandoposten en de
eerstehulppost kan hij de dekking nog aanpassen, voor een meerprijs van 360.000 gulden. De
opperbevelhebber stelt ook voor om het betonwerk van de steile keelwanden ruw uit te voeren, om afglijden
van de aardlaag te voorkomen. Dat verrast het hoofd Sectie V: "Ten opzichte van de plaatsing der gebouwen in
de aardwerken doe ik U nog opmerken, dat dezerzijds niet is gerekend op het aanbrengen van een
gronddekking op het beton en dat de taluds van het aardwerk nabij de gebouwen, evenals het binnentalud van
de borstweringen, onder de natuurlijke helling zijn ontworpen". Er is geen bezwaar tegen het aanbrengen van
een 25 cm dikke grondlaag, mits die niet afwijkt van het ontworpen grondlichaam.
Het Spaarndamse werk vordert gestaag. Maandelijks rapporteert de Sectie V de voortgang aan de
opperbevelhebber. Na de demobilisatie verschijnt op 1 juni 1919 een laatste rapportage. Het "verrichten van
werkzaamheden aan de nieuwe verdedigingslijn vóór Spaarndam" is in de laatste fase. Ten koste van 8.860.299
gulden is de inundatiekering gereed, de Heksloot omgelegd en voorzien van een brug voor het nieuwe tracé
van de Westlaan, is het inundatiekanaal verlengd, de frontwal voorzien van een duiker voor dit kanaal en
zijn hei- en betonwerken gereed en aangeaard.128 Maar het is de vraag of met deze werken het verdedigend
vermogen van de stelling ook is toegenomen. Is het concept van verdediging in de diepte, zoals bekend uit
de Duitse stellingen op de hoge gronden van het Westfront, met meerdere weerstandslijnen achter elkaar,
wel toepasbaar in de polder? De Positie van Spaarndam heeft door de nieuwe inundatiekering weliswaar
500 m in diepte gewonnen, maar de breedte van de inundatie is hierdoor met een zelfde afstand afgenomen.
Door de beperkte diepte van de stelling zijn de drie verdedigingslijnen op slechts 100 m van elkaar gelegen:
daar weet de vijandelijke artillerie wel rad mee. En daar alleen de eerste lijn van permanente werken is
voorzien, zal de bezetting van de tweede en derde lijn kansloos ondergaan bij een bombardement. Voorts
fungeert de voorste weerstandslijn ook als inundatiekering. De vijand kan uit veengrond opgetrokken
kering, die slechts 8 m breed en 2 m hoog is, gemakkelijk doorschieten, waarmee de gehele stelling onder
water loopt en de positie onbruikbaar is. Dit gevaar dreigt ook bij de polderdijk Nieuwe Rijweg, aan de
keelzijde.
Generaal-majoor Jhr. L.M.A. von Schmid uit deze zorgen in 1922, enkele jaren na de voltooiing. "Een
andere reden, die een zwaar vuur, op den wal gericht, kan doen verwachten, is in de verdere inrichting daarvan
gelegen. In het binnentalud zijn in modernen trant en op regelmatige afstanden schuilplaatsen van beton voor
de bezetting gebouwd. Hun aantal is groot. In de 2 km lange lijn om en nabij de 100. Hun ingangen zijn met
ijzeren platen afgesloten. Deze hangen in een raam van beton, welks verticale lijnen zich in het groene
binnentalud scherp teekenen. Zij schijnen te wedijveren in opzichtigheid en staan op gelijke afstanden als de
maatregelen van een regel marschmuziek. Men zal de lijnen in oorlogstijd stellig bijkleuren dan wel teren en
met zand bestrooien. Dit helpt zoolang de wal ongeschonden blijft. Daarna komen de schuilplaatsen aan de dag.
De wenschelijkheid voor den aanvaller om deze gebouwtjes te vernielen, zal hem een argument te meer zijn,
om zijn zware projectielen op de inundatiekeering te brengen". De schuilplaatsen zullen dan onbruikbaar zijn,
omdat het vloerpeil beneden het polderpeil is aangelegd. “Dan zal het den vijand gelukt zijn, reeds uit de verte,
onze bezetting te nopen haar ‘moderne stelling’ te ontruimen”. En zelfs al zal de vijand de moeite nemen aan te
vallen en de eerste verdedigingslijn veroveren, dan hoeft er geen strijd meer te worden geleverd om de andere,
met veel pijn en moeite aangelegde lijnen. Hij graaft gewoon de voorste inundatiekering weg, waarna er geen
gevecht meer nodig is. “Men had dit, vóór men deze kostbare werken liet uitvoeren, mogen bedenken”.129 Met
dit oordeel slaat Von Schmid de spijker op de kop: in een landschap als de Hollandse polders met de zeer hoge
grondwaterstand, een constante dreiging van al dan niet gecontroleerde inundaties en een vijand die zich in de
directe nabijheid kan bevinden, past het niet een concept van elders eenvoudig te kopiëren.
Ook op het acces van de Houtensche Vlakte in de Nieuwe Hollandse Waterlinie is de gebetonneerde
hoofdweerstandslijn goed herkenbaar. Het betreft een doorgaande lijn van schuilplaatsen voor een ½ sectie,
granaatvrije eerstehulppost, die vanwege de legering van patiënten en het gebruik van draagbaren groter is (1,8 m interne hoogte); door
lichte tussenwanden in compartimenten verdeeld.
126 NA, CSvA, 3.09.23, 105, 30256, brief Sectie V, No.30256, 6-2-1918, aan OLZ. 30256, Brief OLZ, No.115455, 14-3-1918, aan CSvA.
127 NA, CSvA, 3.09.23, 105, 30256, brief CSvA, Sectie V, No.31165, 28-3-1918, aan OLZ.
128 NA, CITB, 2.13.40, BG1808, 'Maandrapport betreffende uitvoering van werken tot verhooging van het verdedigingsvermogen der
Stelling van Amsterdam, ingevolge schrijven van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 27 januari 1917, OVI No.75564
(afd. Genie No.581), Stelling van Amsterdam, Sectie V, No.96, toestand op 1 juni 1919'.
129 Schmid, Jhr. L.M.A. von Van de Defensie. Vestingstelsel en verdedigingsplan, ‘s-Gravenhage 1922, 40-41.
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onderdeel uitmakend van de woonloopgraaf, met aan 's-vijands zijde, aan de gevechtsloopgraaf, kleinere
schuilplaatsen, bestemd voor vier loopgraafwachten, tevens mitrailleurbergplaats.130 Als deze in de zomer van
1918 gereed zijn, vindt de commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie D’Hamecourt de tijd rijp om ook zijn
artillerie met betonwerken te versterken. Hij beschikt op de Houtensche Vlakte voor het afsluitvuur over 38
batterijen. Voor de zestien batterijen nabij Lunetten wenst hij granaatvrije bergplaatsen voor de
munitievoorraad. "Ook blijf ik het gewenscht oordeelen, bij elk stuk over eene (zij het dan ook zeer eenvoudige)
dekking voor bedieningsmanschappen te kunnen beschikken".131 D’Hamecourt heeft 44 schuilplaatsen nodig,
waarvan de meeste in granaatvrije uitvoering. De opperbevelhebber staat "den bouw van een granaatvrij
gebruiksmagazijn per batterij en van scherfvrije schuilplaatsen voor de bedieningen" weliswaar toe, maar
alleen wanneer dit de zichtbaarheid van de batterij niet vergroot. "Overigens zal voor de munitie als regel
moeten worden volstaan met dekking tegen zicht en tegen weersinvloeden. Granaatvrije berging daarvoor
reeds in vredestijd te maken kan slechts bij uitzondering voor enkele zeer bijzondere gevallen worden
overwogen". Hetzelfde geldt voor de bescherming van de bezetting: als deze niet aanwezig is, kan men bij
mobilisatie scherfvrije dekkingen toestaan, buiten de batterij. De aannemers werken aan de bouw, wanneer in
november 1918 de wapenstilstand is getekend.
De betonnering van deze voorstellingen betekent niet dat de legerleiding de verdediging vanuit de
forten in de hoofdweerstandszone opgeeft. Integendeel. In 1920 geeft de generale staf zijn oordeel over de in
voorbereiding zijnde 'Algemeene beginselen voor de verdediging van de Stelling van Amsterdam'.132 In geval
van oorlog dient men de accessen aan ’s-vijands zijde verder uit te bouwen. Maar het fort blijft in principe als
woonfort in gebruik: "de forten worden (…) bezet en verdedigd op de wijze als gebruikelijk, waarvoor zij
trouwens zijn ingericht. Dit brengt met zich mede, dat de aangewezen bezetting (wacht, reserve en rust) in haar
geheel voortdurend op het fort verblijf houdt, dus ook tijdens de voorbereidende beschieting van den aanvaller.
(...) Hebben daarentegen de forten te lijden van zwaar worpvuur, zooals in de grooten oorlog werd toegepast
en waartegen zij, bij eenigszins langeren duur, niet bestand zullen blijken, dan zal het ernstig overweging
verdienen, de forten in beginsel te doen bezigen als wachtforten, welker bezetting, bijvoorbeeld per etmaal,
wordt afgelost. In dit verband vestig ik er de aandacht op, dat het op het West-front zelfs is voorgekomen, dat
uit werken, gedurende het voorbereidende bombardement, de bezetting werd teruggenomen, op eenige mitrailleurbedieningen na”. De bezetting verblijft dan in schuilplaatsen bij het fort. In de Amsterdamse
hoofdverdedigingslijn zijn nu "tal van golfplaten schuilplaatsen".133
Nog tijdens de mobilisatie, in september 1917, wil D’Hamecourt tegelijk met de betonbouw ook de
forten in de hoofdweerstandszone van de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterken. "Uit waarnemingen in de
vesting Longwy is afgeleid, dat de verouderde vestingen en forten geheel hebben afgedaan (…) In dit opzicht
zullen onze bouwwerken, niet in het minst door de hoedanigheid en samenstelling van de gebruikte materialen
(men denke hier onder meer aan ons degelijke metselwerk van harde en toch taaie baksteen) in vele gevallen
boven het buitenlandsche mogen worden gesteld. Maar dit neemt niet weg, dat die oudere constructies
tegenover het thans daartegen gebruikte geschut (…) niet meer stand kunnen houden. Denkt men zich echter
die hooge zogenaamde 'bomvrije gebouwen' uit onze forten en dergelijke weg, en vervangen door moderne
kleine onderkomens, dan hebben bedoelde verdedigingswerken, bij gebruik als steunpunt in een
weerstandslijn, reeds door hunne groote stormvrijheid en den zwaarderen aanleg van hun aardwerk (…) veel
op tijdelijke werken voor, zoodat zij (…) nog niet zoo geheel te verwerpen zijn (...) mits verlaging plaats vindt
tot ongeveer aan vuurlijnshoogte. En wel in de eerste plaats door verwijdering van de gronddekking en verder,
waar aanwezig, door afbraak van verdiepingen, zoonoodig verlaging van de begane gronds-lokaliteit en
afdekking van deze (voor zoover benoodigd als gedekt onderkomen) met een cement-ijzeren plaat, waarop een
laag puin en wat grond. Het karakter van woonfort gaat aldus verloren; dat van wachtfort treedt er voor in de
plaats; de bezetting vindt in de gebouwen (…) slechts schuilplaatsen en bergruimte voor munitie en andere
benoodigdheden. Overblijvend puin kan goede diensten bewijzen bij het maken van kleine onderkomens in of
buiten het fort". De aangepaste forten hebben waarde als vooruitgeschoven posten in en vóór de inundaties.134
[22 foto bouw schuilplaatsen, TB, Legerplaats bij Oldebroek december 1917, NA]
[23 topkaart 1:25.000 (bewerkt), schuilplaatsen Voorstelling bij Spaarndam, Sectie V Stelling van Amsterdam 1917, NA]
[24 tekening 1:20, pg schuilplaats ½ sectie Type ‘18, Spaarndam, Sectie V Stelling van Amsterdam 1918, NA]
[25 tekening 1:20, dsn schuilplaats ½ sectie Type ‘18, Spaarndam, Sectie V Stelling van Amsterdam 1918, NA]
[26 topkaart 1:25.000 (bewerkt), schuilplaatsen voor loopgraafwachten en ¼ sectie Type ‘18, Vesting Holland 1925, CAD]
L.J. Spanjaerdt Speckman, Het voormalig Oostfront der Vesting Holland, collegetekst Hogere Krijgsschool, 1947, 3, meldt dat in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie 100 schuilplaatsen voor ½ sectie en 80 voor ¼ sectie zijn gebouwd, waarvan in Groepen Naarden,
Utrecht en Lek respectievelijk 12 en 4 stuks, 55 en 89 stuks en 13 en 7 stuks.
131 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 9, brief CNHW, Sectie IV, No.18342 D G, 29-8-1918, aan OLZ. Brief AHK, ChGS, No.9202G, 25-9-1918,
aan CNHW.
132 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief ChGS, No.647G, 4-5-1920, aan CSvA.
133 NA, CSvA, 3.09.23, 31619, brief H Sectie V SvA, No.2440B, 4-4-1918, aan CSvA.
134 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 1813-1918, vino 21, brief CNHW, Sectie I, No.18952G, 8-9-1917, aan OLZ.
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3.7

Bouwstop, wapenstilstand en demobilisatie, 1918-‘19

In het voorjaar van 1918 zijn er in het buitenland tekenen die wijzen op het einde van de oorlog. Tegelijk kan
de opperbevelhebber de noodzaak van een tweede mobilisatie in ons land niet uitsluiten. Wat betekent dat voor
de betonnering? De bedoeling is uiteindelijk de gehele Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie
te betonneren: een kostbaar, ingrijpend bouwproces, dat meerdere jaren in beslag zal nemen. De
opperbevelhebber staat daarmee voor een dilemma. Zal hij nu de middelen aanvragen en bouwen, om tegemoet
te komen aan de militaire en politieke behoefte? Maar daarmee loopt hij ook het risico, dat hij in geval van vrede
binnenkort de campagne moet stoppen. Voorts vraagt de minister om een samenhangend en duurzaam plan
voor het toekomstig vestingstelsel. Tal van kwesties tijdens de mobilisatie vragen volop de aandacht van de
opperbevelhebber. Hoe gaat Snijders hier mee om? Uiteindelijk stelt de opperbevelhebber pas in juli 1918 een
commissie samen, die over het toekomstig vestingstelsel adviseert en "welke tot taak zal hebben de reeds
in groote trekken ontworpen plannen van verdedigingsliniën, welke bij een eventuele voortgezette
verdediging van Vesting Holland in aanmerking komen om te worden bezet, nader uit te werken”. Naast
voorzitter D'Hamecourt bestaat de commissie uit luitenant-kolonel der artillerie K.C. Ketner, kapitein der
grenadiers J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst en kapitein der genie Scharroo, bijgestaan door het CIB in
oprichting.135 Deze opdracht laat zien dat er meer sturing komt op de ontwikkeling van het vestingstelsel.
Niet lokale of regionale tactische commandanten zijn aan zet, zoals dat eerder het geval lijkt te zijn tijdens
de mobilisatie, maar een overkoepelend opererende commissie.
Von Schmid stelt in 1922 dat dit leidt tot de “herontdekking” van de samenhang van Nieuwe
Hollandse Waterlinie en andere stellingen: de hoofdstelling Vesting Holland. 136 In de geest van de
Vestingwet 1874 ziet de legerleiding, maar ook de Tweede Kamer, het stelsel nu als een eenheid, een
samenhangend geheel, dat meer is dan de som der delen. In plaats van dat staven elkaar rivaliseren of erger,
geen contact hebben, staat de realisatie van een coherent samenstel van stellingen centraal. Maar voordat
deze commissie “stellingbouw Vesting Holland” bij elkaar komt, heft de opperbevelhebber haar op. Het
momentum is voorbij: vrijwel direct na de verovering van de Hindenburglinie en de ineenstorting van het
Duitse front in oktober 1918, wil de Nederlandse regering "mede lettende op de tijdsomstandigheden" de
zwaar op de schatkist drukkende stellingbouw extensiveren. De minister mag, terwijl de wapenstilstand
tussen de Duitse en geallieerde strijdkrachten nog niet is getekend, alleen onderhanden zijnde
vestingwerken afwerken. Voor de Stelling van Amsterdam betekent dat een continuering van de
bouwactiviteiten bij Vijfhuizen, de Duinstelling IJmuiden-Zuid en Spaarndam. Aanvankelijk verwacht de
minister ook de voorstelling tussen Muiderberg en Uitermeer te kunnen voltooien: in plaats van het fort wil
hij hier, zoals bij de Positie van Spaarndam, een nieuwe inundatiekering met gemeenschapsweg aanleggen.
Maar in november 1918 legt de opperbevelhebber ook die planvorming stil, omdat vanwege de
wapenstilstand voorbereidingen mogelijk zijn voor een meer permanente inrichting.137
Zo blijft nu een buitengewoon belangrijk vraagstuk liggen, dat sinds de Vestingwet 1874 bestaat en
dat de legerleiding eindelijk op kan lossen: het in samenhang bezien van de stellingen en deze inperken tot
een stelsel, dat de draagkracht van het leger niet te boven gaat. Immers, in 1918 schat de legerleiding in dat
een effectieve verdediging in de moderne krijg minimaal acht tot twaalf manschappen per strekkende meter
stelling vergt. Achter brede inundaties kan de legerleiding volstaan met de helft tot driekwart van dit aantal.
Maar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Stelling van het Hollands Diep en Volkerak,
Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet en Stelling van Den Helder tellen meer dan 400 km
frontlijn, zonder de 140 km Noordzeekust. Het is de legerleiding niet ontgaan dat het onmogelijk is al deze
stellingen in te richten, laat staan te verdedigen.
Op 11 november 1918, de dag dat luitenant-generaal W.F. Pop met de waarneming van het
opperbevel is belast, tekenen de belligerenten een wapenstilstand. 138 Tussen 14 en 19 november 1918
keert het eerste deel van de Nederlandse troepen met onbepaald verlof terug naar huis en haard; tussen 7
en 10 april 1919 volgt het derde en laatste deel.139 Daarmee dient zich een nieuw vraagstuk aan: moeten de
loopgraafstelsels met hun schuilplaatsen behouden blijven voor een eventuele volgende mobilisatie, of
kunnen de gevorderde terreinen terug naar hun eigenaars? Op 12 december 1918 hakt minister van Oorlog
Het is de eerste maal dat GS de term ‘Vesting Holland’ gebruikt. Opvallend: dit gebeurt bij een onderwerp, dat aanleiding geeft tot
verdeeldheid van stellingcommandanten: stellingbouw, waar men drie jaar lang niet toe in staat is. NA, CSHDV, 3.09.25, 215, stuk
1791G, brief OLZ, No.127948, 10-7-1918, aan IdG. Op 1-1-1919 wordt kapitein Beudt, eerder belast met het ontwerp van de stelling
te Muiden en Utrecht, de eerste Chef van het CIB te ‘s-Gravenhage. Nieuwsblad van het Noorden, 28-3-1935.
136 Von Schmid, Van de Defensie, 118.
137 NA, CSvA, 3.09.23, 105, stuk 35716, brief OLZ, No.138276G, 19-10-1918, aan stellingcommandanten. Brief CSvA, Sectie V,
No.35716, 8-11-1918, aan OLZ.
138 Aan opperbevelhebber generaal C.J. Snijders is per Koninklijk Besluit van 9-11-1918 eervol ontslag verleend.
139 Honderdvijftig Jaar Generale Staf, 102.
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Jhr. G.A.A. Alting von Geusau deze knoop door. Er zijn grote inspanningen nodig geweest om het hoogst
nodige in de verbetering van de werken te bereiken. De staat heeft veel moeten investeren om particulier
eigendom te verwerven. De minister wil daarom alle versterkte terreinen aankopen, zodat het Rijk in de
toekomst niet opnieuw deze kosten hoeft te maken. Dit plan om "ter verbetering" van de waterlinie
uitgestrekte terreinen in eigendom van het Rijk te brengen moet hij al in 1920 vanwege de gekrompen
defensiebegroting loslaten. Het feit dat de kwaliteit van veel werken verminderd is, vergemakkelijkt zijn
keuze. De commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie, kolonel D.G. van der Voort Maarschalk, stelt in april
1920 voor om tenminste de belangrijkste terreinen niet aan de particuliere eigenaren terug te geven. "Dat
sommige verdedigingswerken slechts een borstweringdikte bezitten van 2 á 3 m, ten deele in eenigszins
vervallen toestand verkeeren of een afgelegen ligging hebben, kan echter op zichzelf geen reden zijn de
betrokken terreinen terug te geven, vooral niet als deze werken gelegen zijn op of nabij accessen of wel
belangrijke toegangswegen afsluiten, terwijl daar ter plaatse natuurlijke steunpunten als huizen, dijken
enzoovoort ontbreken", zo stelt hij. Het behoud is belangrijk omdat "overtuigend gebleken is, hoe
bezwaarlijk en tijdroovend het maken van borstweringen in de Linie wegens den hoogen
grondwaterstand". In ieder geval dienen de terreinen "met belangrijke opstellingen voor infanterie en
mitrailleurs met goede gedekte onderkomens" in rijksbezit te blijven. 140 "In alle gevallen dienen de
betononderkomens voor ¼ sectie infanterie, dan wel voor loopgraafwachten of mitrailleurs met bediening
gehandhaafd te blijven, (…) welke onderkomens het geraamte vormen van het tezijnertijd te maken
stellinggedeelte". Alleen in de lijn Landzicht-Rhijnauwen-Kromme Rijn-Vechten-Koppeldijk betreft het 94
schuilplaatsen voor ¼ sectie en 81 schuilplaatsen voor loopgraafwachten.141
In 1921 herhaalt de commandant zijn voorstel. Ditmaal wenst hij ook terreinen tussen Fort
Blauwkapel en de Waal aan te kopen, zodat de hoofdtoegangswegen en droogblijvende accessen naar de
Nieuwe Hollandse Waterlinie in vredestijd voldoende zijn afgesloten, door er versterkingen te bouwen. In
tijden van spanning kunnen deze met forten en in te richten natuurlijke steunpunten het geraamte zijn van
de verdedigingslinie. Het is dus essentieel terreinen en werken uit de mobilisatie “te behouden en die te
voltooien volgens de thans opgelegde eischen (aanbrengen granaatvrije onderkomens voor personeel en
materieel, te weten voor infanterie en mitrailleurs, verzwaring borstwering enz.) uit de jaarlijks op de
vestingbegrooting beschikbaar te stellen fondsen".142 Maar er is op de vestingbegroting onvoldoende geld
beschikbaar om tot grootschalige aankoop over te gaan. Er is alleen geld voor urgente zaken, zoals
onderhoud aan inundaties en terugtochtwegen: in 1920: 295.000 gulden, in 1921: pro memorie, in 1922:
137.000 gulden.143 Het Rijk koopt slechts enkele terreinen aan, zoals de Werken bij Griftenstein en het Werk
aan de Groeneweg. De overige gronden zijn met opstal "ter vrije beschikking (afbraak) van de Eigenaren".144
3.8

Deelconclusie hoofdstuk 3

Op strategisch en tactisch niveau
Het zwaartepunt van de concentratie van troepen ligt na de mobilisatie, gezien de internationale militaire
situatie, in stellingen die het hart van het land beschermen: naast de Stelling van de Monden van de Maas en het
Haringvliet, de Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam betreft het de Stelling van Den Helder. In de basis betreft dit het gebied dat na 1923 Vesting Holland
is genaamd. De commandanten kiezen er een traditionele hoofdverdedigingslijn, die de kelen van de forten
verbindt. De activiteiten beperken zich tot het ingraven van de troepen in de hoofdweerstandszone en het
voorbereiden en stellen van inundaties. Dit laatste leidt in 1914 tot weerstand bij burgers en bedrijven. Door het
aanleggen van voorstellingen trachten de commandanten diepte in de verdediging te brengen. Ook dit proces
verloopt niet voorspoedig. Bij Lunetten vindt nog in 1916 discussie plaats over de locatie van de
hoofdweerstandslijn. Dit alles heeft niet bijgedragen aan een voorspoedige stellingbouw.
In de zomer van 1915 geeft de opperbevelhebber opdracht tot een inventarisatie voor de
verbetering van het verdedigend vermogen door de bouw van permanente werken, waarbij de forten (zoals
in de Stelling van Amsterdam) fungeren als steunpunten voor de infanterie, die het tussenliggende terrein
vanuit de permanente werken verdedigt. Dit leidt niet tot een gecentraliseerde aanpak van de stellingbouw.
Er is geen contact tussen de stellingcommandementen, en zelfs niet op lager niveau. In het algemeen hebben
de gebrekkige, want geïsoleerde, onsamenhangende en technisch onvolmaakte stellingbouwactiviteiten tot

Het betreft o.a. gronden bij Fort Rijnauwen, Fort Vechten, Fort Voordorp, Fort Blauwkapel, Fort De Gagel, Werken bij Griftenstein,
Fort Hoofddijk, borstweringen weg naar Bunnik en spoorlijn Utrecht-Houten.
141 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-Ib, brief CNHW, Sectie V, No.771, 16-4-1920, ongeadresseerd. Brief CNHW, Sectie V, No.771, 21-41920, ongeadresseerd.
142 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-Ib, brief CNHW, Sectie V, No.450G, 20-4-1921, aan MvO.
143 NA, DvO-DvD, 2.13.01, 4987, brief DvD, No.130, 2-8-1922, aan Koningin Wilhelmina.
144 Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 22. NA, HKVgH, 3.09.20, 22, brief IdG, No.644G, 18-3-1926, aan CVgH, met kaarten 1:25.000.
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en met 1917 het verdedigend vermogen van die stellingen niet noemenswaardig vergroot. Onder leiding
van de inspecteur der genie vinden er in 1916 en 1917 experimenten met schuilplaats- en kazematbouw
plaats te Den Helder en Willemstad. De uitkomsten leiden tot medio 1917 niet tot standaardisatie. Er vindt
op zeer beperkte schaal uitwisseling van kennis plaats. Ook de Tactische en Technische Wenken, die de
opperbevelhebber in 1917 door het TB samen laat stellen, brengen geen standaardisatie. Naast het
ontbreken van centrale sturing is ook de onervarenheid van het bouwen met beton een factor geweest die
heeft bijgedragen aan de schaarste aan scherf- en granaatvrijonderkomen. In tal van delen van de bezette
stellingen is bij de bouw van betonnen vestingwerkjes het wiel opnieuw uitgevonden. De eenheid ontbreekt.
Ook de vele stellingcommandementen belemmeren een eenduidige betonnering.
In juni 1917 constateert minister van Oorlog Rambonnet, na signalen van zijn voorganger, uit de
pers en uit het parlement, dat de sturing op de bouw van granaatvrije onderkomens onvoldoende is. Hij
dwingt de opperbevelhebber met de commandanten Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse
Waterlinie om, met hulp van het TB en de inspecteur der genie, te komen tot een structurele,
gestandaardiseerde aanpak van de betonnering. De bewindsman laat de opperbevelhebber zo over de
grenzen van de commandementen heen de stellingbouw centraal ontwerpen en uitvoeren. De legerleiding
bagatelliseert deze achterstand en wijt die aan bureaucratische procedures, andere prioriteiten en een
tekort aan geld en materialen, in plaats van aan een gebrek aan regie en daadkracht. Pas na de ministeriële
opdracht in de zomer van 1917 stelt de opperbevelhebber met de stellingcommandanten brede
versterkingsplannen op. Opvallend is dat juist de opperbevelhebber in de zomer van 1917 aangeeft weinig
vertrouwen te hebben in een spoedige, grootschalige betonnering van de stellingen. De kosten zijn hoog en,
zo dat niet het geval is, zullen de beschikbaarheid van de factoren materiaal en tijd een belemmering zijn.
De minister stelt daarom voor om bij de betonnering op grote schaal burgeraannemers in te schakelen. De
opdracht van de minister doorbreekt de versplinterde aansturing van stellingbouw. Door naast het TB in
1918 ook het CIB op te richten is de benodigde kennis beter bereikbaar en ontstaat er meer regie op de
stellingbouw. De rol van het TB bij het ontwerp van gestandaardiseerde schuilplaats bevestigt daarnaast de
positie van het bureau als autoriteit in het ontwerpen van vestingwerken.
In oktober 1916 adviseert GS III, op basis van analyse van de slag aan de Somme, de
hoofdweerstandszones in drie lijnen in te richten. De frontlijn moet zo sterk mogelijk zijn, door hier het
zwaartepunt te leggen in de concentratie van troepen, wapens en verdedigingswerken. De opperbevelhebber
kiest er voor om in een gefaseerde aanpak van de betonnering van het vestingstelsel de zwakste accessen van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam als eerste volgens dit principe te betonneren. Daarbij
maakt men geen onderscheid tussen accessen op droge en op geïnundeerde gronden. Op één van de belangrijke
accessen bij Spaarndam voert de commandant Stelling van Amsterdam het concept klakkeloos uit, met als gevolg
dat er tussen 1916 en 1919 meerdere weerstandslijnen zijn aangelegd, die, bij gebrek aan diepte achter de
hoofdweerstandslijn, juist aan de voorzijde in de inundatie liggen. De bevindingen uit Frankrijk zijn in de
polderstelling gekopieerd, met als desastreus gevolg: een onbruikbare stelling.
In juli 1918 geeft de opperbevelhebber met de instelling van een commissie inhoud aan de
ministeriële opdracht om een samenhangend, aanvullend versterkingsplan voor het vestingstelsel op te
stellen: een plan voor een duurzaam te versterken kern van vestingwerken, passend bij omvang en
bewapening van het leger. Nog voor deze commissie goed en wel aan haar opdracht begint, is zij door de
internationale ontwikkelingen opgeheven. Dit heeft er in geresulteerd, dat er tijdens de mobilisatie er geen
advies komt over de aanpassing van het vestingstelsel: een besluit dat vanuit financieel perspectief
begrijpelijk is, maar, gezien de ervaringen in de stellingbouw tussen 1914 en 1917, zorgen baart voor de
toekomst. De conclusie is dat de legerleiding tijdens de mobilisatie er niet in geslaagd is de voornaamste
stellingen, laat staan het vestingstelsel, duurzaam te versterken naar de eisen van de tijd. Pas na het ingrijpen
van de minister van Oorlog is de eerste lijn bij de meest kwetsbare accessen in 1918 duurzaam in beton versterkt.
Zelfs op deze accessen is men niet toegekomen aan betonbouw in de diepte.
Op operationeel en technisch niveau
Gedurende de mobilisatie poogt GS III de kennis van de legerleiding aangaande de effecten van moderne
oorlogvoering op duurzame versterkingen te vergoten. Er zijn tal van rapportages van bezoeken aan Duitse,
Franse, Belgische en in mindere mate ook Italiaanse en Oostenrijkse stellingen voor gebracht. Vooral de
Belgische IJzerstreek is een geliefd excursiedoel, vanwege het bouwen van onderkomen bij hoge
grondwaterstand. Vooral via de rapportages van studiecommissies en de verslagen van militaire attachés biedt
de dienst relevante informatie aan. Zo leert de legerleiding dat bakstenen dekkingen niet meer voldoen en forten
vuur aantrekken. Toch voeren de lokale bevelhebbers de eerste betonbouw vooral op en in de directe nabijheid
van deze oude verdedigingswerken uit. De door GS III aangereikte informatie is invloedrijk: sommige
ontwikkelingen op het slagveld zijn, zij het lokaal, op beperkte schaal, een-op-een gekopieerd, zoals het
zogenaamde spaghetti-loopgravenstelsel te Vijfhuizen in de Stelling van Amsterdam.
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Tot 1917 zijn vrijwel alle initiatieven voor stellingbouw ontstaan vanuit de dadendrang van lokale
bevelhebbers, op advies van de aan hen toebedeelde (reserve-)genisten. Vaak reikt het blikveld van hen
niet verder dan het eigen stellingdeel. In plaats van samenwerking ontstaat er bijvoorbeeld rivaliteit bij de
aankoop van materialen, wat prijsopdrijvend werkt. Pas in januari 1915 komt er een centrale inkoop. Een
ander gevolg is dat per stellingdeel andere ontwerpen tot stand komen. De vrijheid leidt tot een bonte
staalkaart aan ontwerpen. Het dwingt lokale genisten telkens het wiel opnieuw uit te vinden. De eerste
bouwactiviteiten vinden in 1915 en 1916 plaats. Er ontstaan, zelfs binnen één stelling, verschillende typen
werken: vergelijk de waarnemingsposten op Fort Ruigenhoek met die op Fort Asperen, of de schuilplaatsen in
de voorstelling bij Vijfhuizen met die bij Ooltgensplaat, die in de Stelling van Den Helder of die op Fort
Rijnauwen: iedere commandant vaart zijn eigen koers en er is nauwelijks uitwisseling van kennis. Er zijn zelfs
particuliere bedrijven die ijzeren prefab kazematten aan lokale genisten aanbieden. Voor zover valt te
achterhalen is hier geen gebruik van gemaakt.
Het gebrek aan aansturing c.q. coördinatie van vestingbouw door de legerleiding heeft tot gevolg dat
er onvoldoende bomvrij onderkomen is in de stellingen. De inspecteur der genie heeft in de eerste
oorlogsjaren slechts beperkte invloed op de stellingbouw. Hij heeft ook nauwelijks kader beschikbaar,
omdat de eerstaanwezend ingenieurs bij de troepen in het veld dienst doen. Een bijzondere rol is weggelegd
voor genisten Scharroo en Cool. Deze leraren versterkingskunde aan de Koninklijke Militaire Academie
nemen door hun studiereizen naar de IJzerstreek kennis van moderne stellingbouw. In 1916 hebben zij, via
detachering door de inspecteur der genie Stuten, een belangrijke bijdrage geleverd aan de bouw van scherfen granaatvrij onderkomen in de stellingen. Vooral de ontwerpen van Cool in Willemstad voor gewapend
betonnen schuilplaatsen uit 1916 zijn een belangrijke bron voor de gestandaardiseerde schuilplaats Type
‘18. Cool tracht in Willemstad, net als Scharroo, het bouwproces te standaardiseren. De opperbevelhebber
draagt in 1915 het TB op voorbeelden van eenvoudige schuilplaatsen te ontwerpen, die als Tactische en
Technische Wenken voor de Landmacht in 1917 verschijnen, uitgewerkt in een atlas met theoretische
‘Duinstelling’ en ‘Polderstelling’. Het TB werkt dan aan het ontwerp van forten De Ruyter en Kijkduin. Het
bureau geeft blijk de lessen van de moderne oorlog te begrijpen: het vermindert de trefbaarheid en intensiveert
de nabijverdediging. Als onderdeel van die decentralisatie bouwt De Man in 1916-‘17 experimentele, gewapend
betonnen schuilplaatsen en kazematten bij Fort Kijkduin, die, samen met de schuilplaatsen in de Stelling WestNoord-Brabant, weliswaar verzwaard uitgevoerd, aan de basis liggen voor de atlas.
De minister dwingt op 14 juni 1917 de opperbevelhebber de machtige Secties V van de stellingen
met TB samen te laten werken aan een standaard-schuilplaats. Dit is een duidelijke zet om meer regie op
het ontwerpproces te krijgen. De luitenants Krul en De Man van het TB tekenen drie typen
gestandaardiseerde schuilplaatsen. Voor zover uit de bronnen is te achterhalen is bij het ontwerp, anders
dan bij de bouw, geen gebruik gemaakt van kennisinstituten of bedrijfsleven. Na proefnemingen in de
winter van 1917-‘18 kiest men voor de gewapend betonnen variant, die, verzwaard als type '18, in de zomer
van 1918 in varianten als granaatvrij onderkomen in de eerste en tweede lijn is ingevoerd. Daarbij is ook
aandacht voor het onderbrengen van machinegeweren.
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4. Vereenvoudiging, versobering en vredesvoorbereiding: Vesting Holland, 1918-‘37
4.1

Context: relevante politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen

In 1918 verkeert Nederland na vier jaar neutraliteit in een politiek, militair en economisch isolement. Het
is, ingeklemd tussen Duitsland en Engeland, tijdens de oorlogsjaren een speelbal van grote mogendheden,
die er elk vanuit hun eigen belang baat bij hebben dat Nederland onafhankelijk blijft. Op 11 november 1918
vraagt Duitsland de geallieerden om een wapenstilstand, die dezelfde dag geaccepteerd is. De
vredesconferentie start in januari 1919 en leidt in juni tot het Verdrag van Versailles. Een gevolg is dat de
Weimar Republik na 1920 zware herstelbetalingen doet. De verdragen van Locarno brengen in oktober
1925 veiligheidsgaranties tussen Duitsland, Frankrijk en Engeland. Een jaar later krijgt het door
herstelbetalingen en hyperinflatie zwaar belaste Duitsland toegang tot de Volkenbond. 145 Nederland zet
zich van meet af aan in voor de in januari 1920 opgerichte Volkenbond, maar is op de hoede voor dominant
Frankrijk en bondgenoten: die zien de bond als politieke en militaire schildwacht van de vredesverdragen.
Een anti-Duitse organisatie, die met sancties naleving van de verdragen af moet dwingen. Met Engeland en
de Scandinavische landen is Nederland van mening dat dit geen basis biedt voor een stabiel Europa. De
Volkenbond moet door onpartijdige arbitrage oorlogen voorkomen, door te streven naar vreedzame
herziening van vredesverdragen.
Nederland treedt in maart 1920 toe tot de bond, waar grote staten dominant zijn, maar blijft
kritisch over actieve deelname aan handhaving van de internationale orde. Men stelt liever eigen veiligheid
centraal.146 Tegelijk spant de regering zich in het verlengde van de vredesverdragen in voor internationale
ontwapening. Tegelijk compromitteert het streven naar een Volkenbondleger de Nederlandse neutraliteit.
Ontwapening brengt mondiale ontspanning, draagt bij aan economische bloei en vermindert het gevaar dat
grootmachten het moeilijk te beschermen Nederland en haar koloniën bedreigen. De Nederlandse regering
wil na 1918 bezuinigen op de defensie-uitgaven, maar zeker niet eenzijdig ontwapenen. Om een
‘zelfstandigheidspolitiek’ te kunnen waarborgen acht de regering het in 1922 noodzakelijk dat Nederland
militair voldoende sterk is om belligerenten af te schrikken. De Verdragen van Locarno (1925),
ontruimingen van Ruhrgebied en Rijnland (1925-‘27), Duitslands lidmaatschap van de Volkenbond (1926)
en het stoppen van geallieerde controles op Duitse bewapening (1927) leiden tot verdere ontspanning. In
augustus 1928 leggen de ondertekenaars van Locarno in het Verdrag van Parijs vast, dat zij oorlog niet
langer beschouwen als ultiem instrument voor internationale politiek. Maar liefst 65 landen, waaronder
Duitsland, ondertekenen dit pact.
België neemt het Nederland kwalijk dat deze haar zuiderburen in 1914 onvoldoende politiek en
militair heeft bijgestaan en maakt voor een effectieve verdediging van het Belgische grondgebied in de
toekomst aanspraak op delen van het Nederlandse grondgebied. In januari 1919 tracht de Belgische
regering steun te krijgen van Frankrijk en Engeland voor de annexatie van Zuid-Limburg, ZeeuwsVlaanderen en een deel van de Westerschelde. Zover komt het niet, maar Nederland is in mei 1920 wel
verplicht om een economisch verdrag met België te sluiten, op grond waarvan het waterstaatkundige
werken tussen Antwerpen, Moerdijk en Ruhrgebied moet realiseren.147
In de tweede helft van de jaren ’20 normaliseert de internationale situatie. Dit brengt economische
herstel. Maar wanneer op 24 oktober 1929 de beurs van Wall Street instort, heeft dat direct een effect op
de Nederlandse economie. De vrijhandel loopt snel terug, het gros van de landen neemt protectionistische
maatregelen en de crisis brengt langdurige economische stagnatie. Opeenvolgende regeringen in de jaren
’20 en ’30 hebben eenzelfde prioriteit: het bewerkstelligen van structureel lagere staatsuitgaven, met het
oog op begrotingsevenwicht. Dat is geen gemakkelijke opgave: op het gebied van waterstaat, onderwijs en
volkshuisvesting doet het Rijk forse uitgaven.
4.2

De lessen van de oorlog voor de stellingbouw

4.2.1

Na de beëindiging van de strijd tussen projectiel en pantser: de eerste lessen

De wapenstilstand van november 1918 biedt volop gelegenheid voor kennisvergaring over de oorlog. Hoe
is die informatie vergaard, in welke onderwerpen is de legerleiding geïnteresseerd en wat zijn de eerste
bevindingen? Zo is in december 1920 majoor der infanterie F.J. Bijvoet gedetacheerd bij het Franse Centre

Schuursma, Jaren van opgang, 455 en verder.
Remco van Diepen, Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946, Amsterdam
1999, 89. G. Teitler (red.), Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren ’30, Dieren 1984, 14.
147 Schuursma, Jaren van opgang, 460-461
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d'études de Chars de Combat in Versailles, waar hij maatregelen tegen vechtwagens bestudeert. 148 Maar
vooral is er aandacht voor de effecten van artilleriebeschietingen op vestingwerken. In oktober 1920
bezoeken leden van de generale staf de Amerikaanse en Franse bezettingstroepen bij Koblenz. De gastheer
nodigt hen uit om Fort de Vaux en Fort Douaumont bij Verdun te bezoeken. De commissie is onder de indruk
van het geweld dat de werken bij de belegering hebben ondergaan en de wijze waarop ze, gehavend en wel,
toch van strategisch belang zijn gebleven. "Het is volgens deze ervaring, dat ook onze groote, ouderwetsche
forten, mits van degelijke, verdedigbare onderkomens en van onvernielbaar traditoir-geschut voorzien, nog
als onmisbaar zouden zijn te beschouwen voor 's-lands groote liniën".149 Maar op dat moment is al duidelijk
dat Nederland geen forten meer zal bouwen. Zo kiest de legerleiding in 1920 niet voor de bouw van
pantserforten, maar voor de aanleg van mobiele kanonopstellingen voor kustverdediging, met vier Kruppkanonnen 28 cm lang 45 op spoorwegaffuit. De legerleiding acht die minder kwetsbaar voor
scheepsartillerie, dan een vaste pantserkoepel.150
Bij de schietproeven van augustus 1917 in de Legerplaats bij Oldebroek is gebleken dat, naast een
optimale spreiding van doelen, vooral de samenstelling van de dekking van de schuiklplaats van belang is.
Het gebruik van gewapend beton leidt tot een hoger weerstandsvermogen dan ongewapend beton. Toch
ontstaat er in het voorjaar van 1918 in de vakliteratuur een polemiek tussen voor- en tegenstanders van
dat gewapend beton.151 Reserve luitenant-kolonel Hackstroh, tijdens de mobilisatie een warm voorstander
van de toepassing van ongewapend beton, werpt de knuppel in het hoenderhok. In Militaire Spectator van
april 1918 stelt hij dat dekkingen met wapeningen vanwege het roesten van het ingebetonneerde ijzer
spontaan kunnen scheuren. In het meinummer is het verweerschrift van eerste luitenant De Man afgedrukt.
De Man is een voorstander van de toepassing van gewapend beton. Hij betoogt dat Hackstrohs “vrees voor
weinige betrouwbaarheid van gewapend-beton constructies ongegrond is”. Natuurlijk, zo erkent De Man, is
ook dit materiaal niet zonder fouten: “er bestaat geen bouwmateriaal dat niet door den onverbiddelijken
tand des tijds wordt aangetast”. Tegen mobiele zware kanonnen, het enorme munitieverbruik en de
verbeterde luchtobservatie, zoals gedemonstreerd op de slagvelden, bieden forten geen bescherming meer.
“Uit den thans woedenden tweekamp tusschen het kanon en de sterk weerstandbiedende dekking is de
eerste thans wederom zegevierend te voorschijn getreden. (...) Het fort is thans tot in de kleinste
onderdeelen uiteengevallen; de grootst mogelijke verspreiding van de samenstellende onderdeelen van een
verdedigingsstelsel is een gebiedende eisch geworden”. De bouw van granaatvrije opstellingen voor
middelbaar en zwaar geschut acht hij niet zinvol: mobiel hebben de wapens een grote bewegingsvrijheid.
Bomvrije dekkingen blijven echter onmisbaar. “Kleine afmetingen zullen in het algemeen een voorname
eisch zijn, terwijl niet uit het oog mag worden verloren, dat er een gezonde verhouding zal moeten bestaan
tusschen den aanbouw van deze doode weermiddelen en de aanschaffing van geschut en munitie. In enkele
bijzondere gevallen zal het ook in de toekomst noodig zijn dekkingen te construeeren, welke bestand zijn
tegen geschut van de zwaarste kalibers (b.v. munitiemagazijnen bij kustversterkingen). Voornamelijk
echter zullen op ruime schaal schuilplaatsen voor mitrailleurs met bedieningen en kleine
troepenafdeelingen gemaakt moeten worden om aan verdedigingsstelsels een voldoend passief
weerstandsvermogen te geven. Dergelijke kleine schuilplaatsen zullen bestand moeten zijn tegen een
voortgezette beschieting met middelbaar geschut”. Omdat in terreinen met een hoge grondwaterstand
zware gronddekkingen uit den boze zijn, moet men een sterk weerstand-biedend materiaal gebruiken.
“Pantseringen, welke hiervoor in de eerste plaats in aanmerking komen, zijn veel te kostbaar”; een
bouwcampagne zal vanwege de afhankelijkheid van buitenlandse producenten ook risicovol kunnen zijn.
De toepassing van gewapend beton biedt uitkomst. De schuilplaatsproeven uit 1917 bewijzen volgens De
Man dat ongewapend beton minder bescherming biedt dan gewapend beton.
Zelfs in het geval van semipermanente vestingbouw met niet technische troepen, moet men niet in
ongewapend beton bouwen. In dat geval is het beter eenvoudige netwerken of railpakketten toe te passen,
waarvoor hij verwijst naar de ‘Tactische en Technische Wenken voor de Landmacht’ uit 1917. In het
voorjaar van 1918 is De Man niet wars van railpakketten. “Dergelijke constructies met een sterk
NA, CSvA, 3.09.23, 89, 103, GS III, No.926, ongedateerd: 'Beknopt verslag van eene detacheering bij 'Le Centre d'études de Chars de
Combat' te Versailles, van 24 november tot 18 december d.a.v.; uitgebracht aan den M.v.O. door F.J. Bijvoet, Majoor der Infanterie'.
Bijvoet bestudeert alle typen, incluis technische gegevens en vechtwagenversperringen.
149 NA, CSvA, 3.09.23, 89, 103, GS III, No.2020, 21-10-1920. 'Verslag van de Commissie, bestaande uit Majoor van den Generalen Staf
A. van Mens, Kapitein van den Generalen Staf Jonkheer W. Röell, Kapitein der Grenadiers J.G.G. Baron van Voorst tot Voorst,
ingevolge aanschrijving van den Minister van Oorlog d.d. 22 September 1920, Geh.Litt.Z102, belast met een bezoek aan het leger der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika te Coblenz en omstreken’.
150 NA, IdG, 2.13.45, 1798, 'Nota van Toelichting en begrooting van kosten behoorende bij een schetsontwerp voor de opstelling van
4 kanonnen van 28 c.M. l. 45 op spoorwegaffuit bij Den Helder. Opgemaakt ingevolge aanschrijving van het departement van Oorlog
van 2 juli 1920, Litt.F71G', TB, met 6 bijlagen, waaronder foto’s Krupp, 12-8-1920. Elk emplacement met 4 pivotten is via een
raccordement met de spoorlijn verbonden.
151 J.H. de Man, ‘Het gebruik van gewapend en ongewapend beton bij verdedigingswerken’, overdruk Militaire Spectator, Utrecht, mei
1918.
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weerstandbiedende elastische onderlaag kunnen zeer goed zijn, maar zijn dan ook zeer kostbaar. (...) Het
aanbrengen van een laag rails geeft als voordeelen, dat de dekking zonder onderbekisting gestort kan
worden en dat direct een belangrijk weerstandbiedende dekking verkregen wordt, ook al is het beton nog
maar weinig verhard”. Tijdens de oorlog verzamelt De Man knipsels uit onder andere The Illustrated London
News en The Graphics, waarin tal van wetenswaardigheden over de Belgische en Franse slagvelden
afgedrukt. De Man maakt in 1922 melding van publicaties uit 1916 en 1918, met waarschuwingen dat bij
zware beschietingen een te zware wapening het beton kan pulveriseren. Ook blijkt uit Duitse handleidingen
dat genisten daarom al in december 1916 het gebruik van rondijzer boven I-profielen of spoorstaven
prefereren. De laatste veroorzaken bij een inslag een verschil in trilling tussen het metaal en het beton, wat
de scheiding van deze elementen bevordert.152 Hackstroh deelt De Mans afwijzing van ongewapend beton
niet. Het is een feit, zo stelt hij, dat gewapend beton door de aanwezigheid van ijzer een minder hechte
samenstelling heeft en dat spanningen scheurtjes veroorzaken. Het uitrekken van ijzer bij beschietingen
vergoot deze scheuren, waardoor het beton afbrokkelt. De inwatering in de haarscheurtjes veroorzaakt
roestvorming, waardoor de staaf minder spanning op kan nemen. Daarnaast kost het bouwen in gewapend
beton meer tijd en zijn de kosten hoger, zeker bij schaarste aan ijzer.153 Er is, kortom, voldoende reden voor
extra onderzoek.
4.2.2

Cramwinckel en De Man onderzoeken vestingbouw op de slagvelden, 1920

Dat onderzoek laat niet lang op zich wachten. Op 11 september 1920 draagt minister van Oorlog Pop op om
de vestingbouw op de Franse en Belgische slagvelden te onderzoeken. De Telegraaf meldt op 30 september
dat majoor Cramwinckel en kapitein De Man de “ondervindingen inzake de versterkingskunst” in België en
Frankrijk zullen bestuderen. De Man is vanaf 1920 niet meer werkzaam voor het TB en is tot 1926 in
speciale dienst van het departement. 154 Tussen 17 september en 3 oktober 1920 rijdt de commissie,
waarvan de twee leden vooralsnog niet dezelfde opinie over de waarde van gewapend beton hebben, door
de streken die door de wereldbrand geteisterd zijn.155 Na een driedaags bezoek aan Verdun bestudeert zij
twee dagen de slagvelden bij Reims, om daarna drie dagen in West-Vlaanderen door te brengen. De Man en
Cramwinckel krijgen begeleiding van Franse en Belgische officieren en maken bijvoorbeeld in het in 1920

Bij nat storten wordt de brijachtige massa met haken en stampers bewerkt, zodat het beton door de trillingen alle
wapeningelementen omsluit: roest krijgt geen kans. De Man stelt dat gewapend beton talrijke voordelen biedt: nat gestort beton is
homogener dan gestampt beton. Bij de afbraak van een Berlijnse spoortunnel in 1911-’12 ziet hij dat stampbeton breekt op de
afscheiding van stamplagen. Als men betonnen forten zo beproeft, zal het die niet anders vergaan.
153 De proeven uit 1916-’17 acht Hackstroh waardeloos, vanwege “ondeugdelijke” materialen. Bij een putring kan een lichte
wapening aan de binnenzijde, ter voorkoming van het uitvallen van brokstukken, een rol spelen. Echter, de schuilplaats bij Velsen
was tweemaal zo duur als die te Muiderberg: wat leverde die investering op? De Man is “te theoretisch onderlegd” en verliest het
zicht op de praktijk. “De bedenkingen, welke ik dan ook heb tegen zijn artikel, zijn voornamelijk, dat hij blijkbaar teveel als
‘waarheid’ aanneemt, hetgeen (dikwijls door belanghebbenden) in verschillende tijdschriften (dikwijls vakbladen door
belanghebbenden in het leven geroepen) wordt geschreven en voorts dat hij niet voldoende rekening houdt met de practijk in het
algemeen en de ‘practijk der uitvoering’ in het bijzonder, terwijl juist aan de toepassing van gewapendbeton-constructies en aan het
samenstellen daarvan practische bezwaren verbonden zijn.” P.A.M. Hackstroh, ‘Beschouwingen en conclusies omtrent de
wenschelijkheid van het al of niet bezigen van gewapend-beton voor semi-permanente en permanente schuilplaatsen en andere
verdedigingswerken’, Militaire Spectator, 87, 1918, 210-226, 594-611. Hackstroh wil onderzoeken of ongewapend beton sterker is,
met een laag ingebetonneerde spoorstaven: de hechte samenstelling van het beton blijft bewaard, terwijl de dikte van de dekking
afneemt. "Het is hier ook de plaats om er de bijzondere aandacht op te vestigen, dat ik ook nergens in mijn artikel heb beweerd, dat, voor
defensie-doeleinden, ongewapende betondekkingen beter zijn dan die van gewapendbeton. Zulks deed ik opzettelijk niet, omdat dergelijke
militaire constructies aan geheel andere eischen moeten voldoen, dan de constructies, welke voor vredes-doeleinden worden gemaakt.
Alleen wees ik er op, dat het mijns inziens lang niet waarschijnlijk, laat staan zeker is, dat als materiaal voor schuilplaatsen en andere
verdedigingswerken gewapendbeton de voorkeur zal verdienen boven ongewapend stampbeton, eventueel aangebracht op eene laag
spoorstaven of een dun laagje gewapend beton en eventueel gedekt door eene laag spoorstaven, en dat mijns inziens eerst dan tot
toepassing van gewapendbeton zal moeten worden overgegaan, als uit proefnemingen of betrouwbare mededeelingen omtrent beschoten
dekkingen van gewapendbeton en van ongewapend beton, als voren bedoeld, de wenschelijkheid daarvan zou zijn gebleken".
154 De minister voegt tussen 1920-‘26 aan de inspectie tijdelijk De Man toe, om voorschrift VII te schrijven. Zie voor het onderzoek
'Verslag betreffende een studiereis van twee Nederlandsche Genie-officieren naar Frankrijk en België'. IV bijlagen (III en IV "zijnde
los bijgevoegde nota's van de leden der Commissie, alleen overlegd bij het origineele verslag"), Utrecht, 's-Gravenhage 29-3-1921. De
Telegraaf, 30-9-1920. Op 12-10-1920 meldt die krant dat de commissie “terug van studiereizen” is “uit de slagvelden, waar zij de
ondervindingen hebben nagegaan inzake de versterkingskunst in den oorlog”. Waarom is Cool niet voor de reis uitgenodigd? In 1919
is hij non actief wegens ziekte; na 1923 komt hij niet voor in Naam- en ranglijst der officieren. Opvallend is dat ook chef TB luitenantkolonel L.H. van Welij en medewerkers 1e luitenant J.J. Marlet en 2e luitenant L.J. Spanjaerdt Speckman niet zijn uitgenodigd.
155 Cramwinckel heeft reserves: “Gewapend beton is ongeveer tweemaal zoo duur als ongewapend beton, terwijl het nuttig effect van
den wapening de weerstand van het beton niet in even groote mate vermeerdert”. Cramwinckel is een voorstander van
veldversterkingen, hoewel hij stelt dat het permanente werk niet “uit den tijd zou zijn. (…) Hoe de duurzame versterkingen niet
gemaakt moeten worden is dikwijls gebleken uit bestaande permanente werken, hoe ze wel gemaakt kunnen worden leert ons de
langdurige loopgravenoorlog, die de gelegenheid bood nieuwe technische middelen uit te vinden, toe te passen en er ervaring mede te
verkrijgen, en die dagelijks gelegenheid bood tactische ervaringen op te doen over de groepering van strijdkrachten en -middelen", J.C.
Cramwinckel, Duurzame versterkingskunst. Moderne Landversterkingen, met atlas, KMA, 1918.
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mythische Verdun deel uit van een internationaal gezelschap met onder andere Chileense officieren. Men
kan zien wat men wenst. Zo is er ongevraagd inzage in “een geheim Fransch rapport nopens het Fort de
Douaumont”. De commissie kan vestingwerken ook zonder begeleiding bekijken en "zonder zich te storen
aan in de nabijheid vertoevende personen als werkploegen, bewoners van boerderijen en dergelijke en
opzettelijk zonder aan die mensen om vergunning te vragen”. (…) “Enkele voormalige Duitsche batterijen
aan de Belgische kust waren tegen entrée als bezienswaardigheid te bezichtigen". De commissie hoeft
bijvoorbeeld Batterie Wilhelm II te Knokke niet te fotograferen: De Man is tevreden met een uitstekende
serie ansichtkaarten, ter plaatse te koop. Hij bestudeert ook Batterie Deutschland tussen Blankenberge en
Wenduine. Ook hier verloopt het verkrijgen van inlichtingen op onorthodoxe wijze. “De batterij is pas sinds
eenige dagen voor het publiek tegen entrée opengesteld; er waren gidsen om de bezoekers rond te leiden.
Van een gids werden (…) gegevens vernomen, welke men geput had uit Duitsche papieren, welke in de
batterij waren gevonden”. Het verslag is met foto’s en schetsen geïllustreerd.
Als vreemde militairen in het buitenland, die tussen boeren en arbeiders slagvelden bezoeken, is de commissie
aanvankelijk niet gerust op de reacties van de Franse en Belgische bevolking. "Te Verdun werd de Commissie, toen zij
gezeten waren nabij het door Nederland geschonken monument, plotseling door een vrouw toegeroepen: ‘Sâles boches!
Vous en France! Vous qui avez fait tout cela!' Hare houding veranderde plotseling algeheel, toen zij vernam met
Hollanders van doen te hebben". De commissie vermoedt ook eens voor Poolse officieren gehouden te zijn, maar is al
met al tevreden over de onvermijdelijke contacten met de lokale bevolking. De Vlamingen blijken bijvoorbeeld
vriendelijk en voorkomend, al tekent De Man tekent daarbij aan dat "uit den aard der zaak de Commissie niet in
aanraking kwam met meer ontwikkelde Belgen van Waals karakter".

Bij Verdun en Reims analyseert de commissie de schade aan forten, terwijl het zwaartepunt van de studie
in België ligt op bomvrije dekkingen bij de IJzerinundaties. Kapitein Mouteau leidt Cramwinckel en De Man
langs kazematten bij Bourges, de forten de Douaumont, de Vaux, de Souville, de Vacherauville en enkele
kleine Duitse en Franse werken. Ze bekijken de mechanische schade aan Franse ongewapend betonnen
schuilplaatsen voor een ½ compagnie in de intervallen tussen de forten. De Franse wijze van wapenen, met
horizontale netten samengesteld uit 1 cm dik rond staafijzer, op onderlinge afstand van 15 cm hart op hart
gestapeld, blijkt vanwege het ontbreken van een verticale verankering met beugels niet te hebben voldaan.
De Man verbaast zich over de carapace van Douaumont, die met het zwaarste worpvuur bestookt is. Deze
2,5 m dikke dekking achten de officieren te droog gestort en is bovendien ongewapend, waardoor er 20 cm
dikke betonschillen zijn losgekomen. Niettemin bleek de dekking “bestand te zijn tegen een voortgezette
beschieting met de zwaarste moderne artillerie”. Ook signaleert de commissie: “de mitrailleurkoepels van
het fort waren vast; zij waren vervaardigd van gietstaal en hadden de noodige schietgaten. Bij iedere
mitrailleurkoepel behoorde een observatiekoepel op eenige afstand daarvan gelegen, ook vervaardigd van
gietstaal en voorzien van 4 uitkijksleuven”. De Man noteert dat de betonranden van de koepels uit 1901 de
beschietingen hebben doorstaan, dankzij verticale beugels tussen de wapeningsnetten. Ook de gewapend
betonnen mitrailleurkazemat op Fort de Vaux, gebouwd op een vernietigde geschutskoepel van 7,5 cm,
krijgt aandacht.156 En de commissie geeft, vergeleken met de mitrailleurkoepels van Fort de Douaumont, de
voorkeur voor de superieur kwaliteit van Pamart-koepels uit 1913-‘15, die zij op Fort de Souville ziet. De
koepels staan op 12 tot 20 m diepe mijnputten, onderling verbonden door een mijngang en hebben de
vernietigde redoute afdoende vervangen. 157 Op Fort de Vacherauville bestudeert De Man kanon- en
mitrailleurkoepels uit 1913-‘14. Hij beschrijft hoe ze treffers van de grootste kalibers artillerie incasseerden
en de gewapend betonnen randen van de geschutskoepel voor het kanon van 155 millimeter nauwelijks
beschadigd is, terwijl ongewapend betonnen bouwdelen gescheurd zijn. Bij Reims zien de heren “zeer
onsoliede” schuilplaatsen, vervaardigd door ongeoefende Franse infanterie. De maskeringwerken langs de
Route Nationale 44 zijn daarentegen van goede kwaliteit. De ravitailleringstransporten hebben Reims en
Cambrai kunnen bereiken, terwijl de Duitse artillerie de weg kon overzien. De commissie constateert dat
Duitse schuilplaatsen er na 1914 een gebroken ingang hebben, zodat projectielen en scherven de
binnenruimte niet binnendringen.
De 1,5 m dikke betondekking van de kazemat heeft minimaalschietgaten “met de kleinste opening op korten afstand van het
buitenoppervlak gelegen. Het schietgat is daarbij gevormd met behulp van een gietstuk van gietstaal, waarin een omlaag kleppend
ijzeren luikje is aangebracht”. De gewapend betonnen dekking heeft profielijzeren balken tegen uitvallend beton. Alle gangen en
dekkingen zijn voorzien van een houten of profielijzeren bekleding. Latere dekkingen hebben aan de onderzijde een laag
ingebetonneerd kippengaas, ter vervanging van profielijzeren balken.
157 Leveque, ‘Essai sur la Fortification Permanente Moderne’, Revue du Génie, augustus 1922, 118-127, 124. IJverig maakt men
notities. “De mitrailleurkoepels hebben een gering reliëf boven het maaiveld; zij zijn voorzien van twee schietgaten. Het gietstuk is
geheel met beton aangewerkt. Een maskeering van kippengaas, doorvlochten met stroken gekleurd linnen is aangebracht. (...) De
gietstalen mitrailleurkoepels wogen 9.000 K.G., de observatiekoepel 7.500 K.G. Voor het monteren van deze werkstukken had men
een specialen wagen gebouwd, welke omgekiept werd, zodat die werkstukken direct op hun plaats lagen. Men bracht den wagen met
6 paarden naar boven”, alwaar ze zijn ingepast in betonwerk.
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De commissie concludeert in haar rapportage uit maart 1921 dat het onmogelijk is om uit de slag
bij Verdun af te leiden dat een stad als Parijs of Amsterdam met een kringstelling te verdedigen is. Maar
juist de aanwezigheid van een reduit verlamt de defensie. Om deze reden, zo stelt Cramwinckel, slecht men
de Parijse enceinte en fungeren de forten uitsluitend als luchtafweerbatterij. Vanuit de forten bij Verdun is,
door het amoveren van zware wapens, weinig strijd geleverd. Echter, gezien de krachtige dekking van Fort
de Vacherauville is het technisch haalbaar om een voldoende sterk betonfort te bouwen. “Niettemin acht de
commissie het bouwen van steunpunten in den vorm van forten een verouderd standpunt. Zij denkt zich
een toekomstig permanent steunpunt in het algemeen als een groepering van kleine gevechtselementen in
breedte en diepte verspreid over een groot oppervlak en zonder keelverdediging. (...) Wanneer het
tusschenterrein begaanbaar is, moet groote waarde toegekend worden aan flankeerend vuur uit een
dergelijk steunpunt”. De waarde van het fort als steunpunt in een linie blijft dus behouden. In de laatste
week van september laat het gezelschap zich met begeleider kapitein Casadebaig fotograferen op de
Craonne, dat van een bosrijk plateau is herschapen in één trechterveld.
Daarna voert de reis naar de IJzer. Aanvankelijk is De Man niet onder de indruk van wat hij er ziet.
“De schuilplaatsen te Nieuport waren alle gebrekkig uitgevoerd, blijkbaar met gebruikmaking van alle
hulpmiddelen, welke ter plaatse voor het grijpen waren; nergens is een degelijke schuilplaats met muren
en dekking van voldoende dikte van gewapend beton te vinden”. Langs de spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide,
in de hoofdweerstandszone, staan enkele Franse gewapend betonnen schuilplaatsen. Hij keurt ze af: “Het
groote aantal raam- en deuropeningen is verwerpelijk te achten, aangezien daardoor de bescherming tegen
scherven en achter de schuilplaats invallende projectielen verloren gaat.” De commissie is ook niet
geïmponeerd door de Belgische werken in de loopgraven tussen Pervijse en Diksmuide: zij zijn “slechts dun
gezaaid (…) en belangrijk minder goed uitgevoerd dan de schuilplaatsen aan Duitsche zijde; eenheid in
constructie is tevergeefs te zoeken en de dikten van muren en dekkingen waren over het algemeen geringer
dan die van de Duitsche schuilplaatsen”. Cramwinckel en De Man reizen per stoomtram van Nieuwpoort
naar Lombartzijde, waar de Duitse loopgraafstelsels indruk maken: “deze onderscheiden zich dadelijk van
die van de geallieerden bij Nieuport door het groote aantal betonwerken, welke er in voorkomen”. De
voorste linie heeft eenvoudige rechthoekige onderkomens. Enige honderden meters achterwaarts staan
meer gecompliceerde werken. 158 “Nabij het dorp Westeinde werd een Duitsche gewapend-beton
schuilplaats door een 14-tal werklieden afgebroken met moker en hakbeitel. Hierbij is te zien, dat de
dekking, welke 1,6 M. dik is, over de volle dikte gewapend is met staven rondijzer zwaar 16 m.M. middellijn,
welke alle aan de uiteinden voorzien waren van haken van Considère”. In een Duitse groepsversterking, aan
de weg Leffinge-Slijpe, ziet De Man vier vergelijkbare onderkomens, met een betontrap aan de achterzijde,
die “gelegenheid geeft, een mitrailleur op te stellen op eene gevechtsopstelling, welke zich boven op het
gebouw bevindt” met lage borstwering. Deze werken, waarvan één met gewapend betonnen uitkijkpost,
zijn gecamoufleerd als huis. “Men had op de wanden ramen geschilderd (...). Voorts had men daarop destijds
een dak geplaatst, hetwelk nu verwijderd is; de spanten van het dak werden nabij het onderkomen nog
aangetroffen. (...) Deze gewapend betonwerken waren alle keurig uitgevoerd; zij waren zeer gaaf uit de
bekistingen gekomen; het beton is zeer dicht”.159 Aan de IJzer bij Diksmuide signaleert De Man dat voor het
betonwerk niet met bekistingen, maar met betonsteen is gewerkt.160
De commissie concludeert dat de kracht van de inundatie als versperring is aangetoond, zeker in
combinatie met stellingbouw. De Belgen vertrouwden op de kracht van de inundatie, “doch steeds [met]
verschillende weerstandslijnen er achter krachtig versterkt. De keuze van de weerstandslijnen wordt in het
De Man ziet een granaatvrije schuilplaats op 400 m van de frontlijn, op een kruispunt van wegen in het dorp. Aan beide zijden van
de schuilplaats is een gevechtsopstelling voor een mitrailleur, voorzien van een granaatvrije bergruimte en verblijfruimten voor
manschappen. De uitgangen zijn beveiligd door gedeeltelijk overdekte betonnen rugweren, terwijl de deuropeningen met houten
deuren gasvrij zijn af te sluiten.
159 Bezuiden Slijpe ziet de commissie Duitse werken “die alle den indruk maken uitstekend te zijn uitgevoerd. (...) De straatweg van
Saint-Pierre-Capelle naar Spermalie doorsnijdt vorenbedoelde 2e Duitsche Verdedigingslinie ongeveer halverwege tusschen
genoemde plaatsen. Het westwaarts daarvan gelegen terrein is wederom bezaaid met geïsoleerd staande gewapend-beton
onderkomens, observatieposten, batterijen enz. Om hieruit een greep te doen, is een emplacement voor een houwitser voorgesteld,
deel uitmakende van een batterij (...). Het bestaat uit een bedding, vervaardigd van kruiselings aan een gietijzeren spilblok
bevestigde profielijzeren I-balken. Naast een bedding bevond zich aan iedere zijde een eenvoudige rechthoekige schuilplaats van
gewapend beton met muren en dekking van ongeveer 1 M. dikte”.
160 "De bezichtiging van één dier schuilplaatsen aan Belgische zijde gaf aanleiding tot de volgende ontdekking. De hier gemaakte
schuilplaatsen maakten van buiten gezien den indruk te zijn opgetrokken van metselwerk in betonsteenen. Dit is echter niet het geval, de
schuilplaatsen zijn vervaardigd van gewapend beton; het beton werd echter gestort tusschen vooraf opgemetselde halfsteensmuurtjes van
betonsteenen. Die betonsteenen hadden afmetingen aan Belgische zijde ongeveer van 0,5 x 0,2 x 0,2 M., aan Duitsche zijde van 0,5 x 0,25 x
0,15 M. De bedoeling van deze constructies ligt voor de hand. De korte afstand, waarop Belgen en Duitschers van elkander verwijderd
waren, maakte het wegens het daaraan verbonden lawaai onmogelijk om houten bekistingen voor het storten van beton-schuilplaatsen te
timmeren. Men maakte daarom in de plaats van houten bekistingen de hooger beschreven gemetselde halfsteensmuurtjes van
betonblokken, hetgeen 's nachts kon geschieden, zonder dat daarbij noemenswaardig gerucht werd gemaakt." De Duitse betonstenen zijn
om de andere laag met bandijzeren beugels aan de wapening verankerd.
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inundatiegebied geheel door het terrein bepaald; die keuze hing af van het beloop van de inundatie, van
aanwezige wateren en wegen en ook van de neiging om achterwaarts aanleuning te zoeken in bedekt
terrein”. Het valt de commissie op dat “het karakteristieke verschil tusschen de inundatiën aan den IJser en
die in het Nederlandsche polderterrein hierin bestond, dat men in België slechts één enkele
inundatiekeering had, zijnde de spoorbaan Nieuport-Dixmuiden. Achter deze spoorbaan liep bovendien het
terrein langzaam op, zoodat een doorbraak alleen een verbreeding van het inundatieveld ten gevolge zou
hebben, misschien gepaard met het droog loopen van andere gedeelten. Uit het intact zijn van een reeks
scherfvrije schuilplaatsen, onmiddellijk bij een belangrijke geïmproviseerde inundatiekeering bleek, dat
althans op dit belangrijke punt de keering niet is beschoten met het doel deze op te ruimen. Aangezien de
zwakke zijde van onze inundatiestellingen gevormd wordt door het ruime gebruik van inundatiekeeringen
en door het laag gelegen achterterrein, moet worden gewaarschuwd tegen het baseeren van te groote
waarde van onze inundatiestellingen op de gebleken kracht van de Belgische. Dit behoeft echter geen reden
te zijn tot groote ongerustheid, omdat ook zonder inundatiën het eenigszins dras gezette polderterrein zeer
groote voordelen aanbiedt voor den verdediger, mits deze er bij al zijn maatregelen a priori op rekent, dat
op den duur alle waterkeeringen hun keerend vermogen kunnen verliezen".
Cramwinckel en De Man menen voor stellingbouw een voorbeeld te kunnen nemen aan de IJzerstreek.
In de hoge Franse gronden hebben de strijdende partijen gemineerde schuilplaatsen aangelegd, maar "in de
lage terreinen van België daarentegen is op ruime schaal beton toegepast. Onze veldversterkingskunst dient
zich te richten naar de in België opgedane ervaring, want hier te lande, met uitzondering van het zuidelijk deel
van de provincie Limburg, kan men practisch gesproken nergens gemineerde schuilplaatsen maken. (…)
Teneinde aan een moderne verdedigingslinie in laag terrein een voldoende passief weerstandsvermogen te
geven, moeten op ruime schaal, verspreid opgestelde zware gewapendbetonschuilplaatsen voor manschappen,
mitrailleurs en geschut gebouwd worden. (...) De schuilplaatsen moeten bestand zijn tegen een voortgezette
beschieting met middelbaar geschut; men moet de vloeren van die schuilplaatsen echter zoo zwaar maken, dat
deze bestand zijn tegen de opwaartsche mijnwerking van de naast die schuilplaatsen vallende projectielen van
de zwaarste kalibers”. De commissie heeft “geen enkele ervaring opgedaan, welke er op wijst, dat ongewapend
beton zich onder een beschieting beter houdt dan gewapend beton, wel het tegenovergestelde".161 Te allen tijde
moet daarom het gebruik van gewapend beton prevaleren. Ten slotte acht zij “het technisch en tactisch mogelijk
zelfs in de voorste loopgraven, als de afstand tot de meest vooruitgeschoven werken van den vijand slechts
enkele 10-tallen meters bedraagt, zware gewapend betonschuilplaatsen te bouwen". Dat is een belangrijke
aanbeveling: het voorschrift ‘Toegepaste studie betreffende het inrichten van stellingen’ uit 1917 gaat er nog
vanuit, dat het maken van betonwerken onmogelijk is, op het moment dat de vijand nabij de stelling is.
[27 foto Commissie: De Man (l), Cramwinckel (m), Casadebaig (r), Plateau van Craonne september 1920, NA]
[28 foto concept-rapport Commissie, pagina Pamart- en observatiekoepel Fort de Souville, Verdun 1921, NA]
[29 foto concept-rapport Commissie, verzakte Franse kazematten, spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide 1921, NA]
[30 foto concept-rapport Commissie, sloop Duitse kazemat, Westeinde 1920, NA]
[31 foto concept-rapport Commissie, Duitse kazemat (II van IV), Leffinge-Slijpe 1920, NA]
[32 foto concept-rapport Commissie, Duitse bekisting van betonblokken, IJzer, Diksmuide 1920, NA]

4.2.3

Gewapend of ongewapend beton? De pennenstrijd beslecht

De voorkeur van de commissie voor het gebruik van gewapend beton is binnen het wapen der genie dan
allerminst gemeengoed. Dat blijkt uit publieke debatten, die officieren uit het wapen in die jaren voeren. Op
29 december 1921 spreekt De Man bijvoorbeeld bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs over ‘Gewapend
en ongewapend beton in de versterkingskunst’. Hij memoreert de verwarrende berichtgeving over de
effecten van de oorlog tijdens de mobilisatie, waardoor er uitgesproken voor- en tegenstanders zijn van
gewapend c.q. ongewapend beton. Al vóór de oorlog zijn niet door grond bedekte, kwetsbare delen van
forten, zoals de betonranden bij pantserkoepels, van een wapening voorzien. De Man stelt dat de toepassing
van ijzerwapeningen onmiskenbaar opgang doet. Bij het ontwerp voor Fort Coehoorn zijn in 1913 vrijwel

De commissie denkt die “geruchten” te verklaren uit de overschatting van de waarde van carapaces. De kwetsbare vitale delen, zoals
contrescarpkoffers en randen van pantserkoepels, zijn in gewapend beton uitgevoerd. De Man analyseert de mechanische schade: de
stampmethode is verouderd. "De bekende Fransche wijze van wapening der betondekkingen met horizontale netten van rond staafijzer op
onderlinge afstanden van 0,1 à 0,15 M. hart op hart over de geheele dikte heeft het nadeel, dat vorming van horizontale losliggende lagen
daarbij niet voorkomen wordt". Scheiding van wapening en beton bij een granaatinslag is te wijten aan deze onvolmaakte constructie: “het
gebruik van verticale staven met gespleten uiteinden, dan wel beugels, [is, JM] absoluut noodzakelijk. (...) De Duitschers hechten groote
waarde aan den hakenvorm, welke aan de uiteinden van de wapeningsstaven der gewapend beton schuilplaatsen wordt toegepast. Zij
gebruikten zelfs in de voorste loopgraven haken van Considère, hetgeen er op wijst dat de bouw van betononderkomens aan Duitsche
zijde -uit een technisch oogpunt beschouwd- in de allerhoogste mate verzorgd is. (...) Deze conclusie heeft alleen betrekking op duurzame
werken, welke in vredestijd gemaakt worden; bij gewapend betonwerken, welke te velde gemaakt worden, zal uit den aard der zaak met
eenvoudige wapeningen volstaan moeten worden".
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alle bovendekkingen gewapend. “Het leidt geen twijfel, of men zou geleidelijk algemeen tot het gebruik van
gewapend beton voor dekkingen zijn overgegaan, terwijl ongewapend beton nog slechts benut zou zijn voor
fundamenten en niet aan beschieting blootgestelde muren, als niet het uitbreken van den oorlog in 1914 een
einde gemaakt heeft aan de uitvoering van verdedigingswerken, volgens het vredesprogramma". De
oorlogservaringen hebben de toepassing van gewapend beton in de stellingbouw versneld. De Man meent
dat vijandelijk vuur in staat is om gemetselde betonblokken, al dan niet gewapend, te verwoesten. Ook als
de stenen aaneengeregen zijn met verticale en horizontale staven is de constructie bij beschieting
“gemakkelijk uiteengeworpen”. Ongewapend betonnen schuilplaatsen zag hij op de slagvelden zelden, en
met reden: “het materiaal scheurde en barstte als glas”, ook als het is versterkt met spoorstaaf of profielijzer.
Alleen gewapend betonnen dekkingen zijn bestand tegen beschietingen, mits technisch juist uitgevoerd en,
ter voorkoming van een zichtbare afbladderende dekking, aan de binnenzijde voorzien van een voering. De
boodschap van De Man is duidelijk. “Voor toepassing bij schuilplaatsen komt uitsluitend gewapend beton
in aanmerking. (…) De granaatvrije ‘pill-box’, welke tijdens den jongsten oorlog in België het levenslicht zag,
zal op grote schaal in een modern Vestingstelsel moeten worden toegepast. Deze kleine schuilplaatsen
zullen steeds geheel worden vervaardigd van gewapend beton, hierover zijn de deskundigen in deze
specialen tak der betontechniek het thans wel eens”, zo beweert De Man.
De bijeenkomst is vanwege het gevorderde tijdstip geschorst, maar heropend op 7 april 1922, ruim
drie maanden later. Reserve luitenant-kolonel Hackstroh, die sinds vier jaar met De Man van mening
verschilt over de waarde van gewapend beton, krijgt als eerste het woord. Hij herhaalt zijn argumenten
tegen het gebruik van wapening, waarschuwt voor onoordeelkundige vervaardiging van het ijzerwerk en
stelt dat het gewapend beton bij eerdere schietproeven bevoordeeld is, vanwege afdekkingen met ijzeren
matten en zand. Daarnaast verwijt Hackstroh De Man dat deze al in juni 1918 “zoo boud is” het gebruik van
ongewapend beton te veroordelen, nota bene “naar aanleiding van verschillende theoretische
beschouwingen, van becijferingen en botsingsformules, en van één enkelen proef uit den praktijk. (…) Deze
onbeduidende, waardelooze proef op betonringen voor waterputten (ik vergelijk het met speelgoed) in
1917, dus vóór zijn proeven te Oldebroek en vóór zijn studiereis in 1920, deed de heer De Man (die in zijn
voordracht sprak van ‘Fransche’ luchtigheid in het nemen van conclusies) een conclusie nemen geheel
afwijkend van de resultaten der proeven op veel grootere schaal met werkelijke betondekkingen, en geheel
afwijkend van de oorlogservaring te Port Arthur. Die proef op die betonringetjes is nu zijn voorbeeld uit de
practijk!”. Om zijn gelijk aan te tonen citeert Hackstroh luitenant-kolonel van de generale staf R.A.B.N. de
Quay, tussen 1916 en 1919 militair attaché te Parijs: “Toen ik in december 1917 bij een der frontreizen van
de militaire attachés in België het door de Fransen veroverde Driegrachten, Luighen en Merchem bezocht,
zag ik de vernieling van het groote bombardement.(…) Het trok zeer de aandacht, dat de blokhuizen uit
gewapend beton geconstrueerd grondiger vernield waren, dan die uit ongewapend beton gebouwd. (…) De
Fransche officieren gaven ons toen als uitleg, dat de moderne explosieven sterk pulveriseerend werken”,
waardoor de samenhang van beton en ijzer verloren kan gaan. Hackstroh citeert kapitein der artillerie J.J.
van Santen, die bij het gewapend betonnen Ouvrage de Thiaumont “een ineengezakten warboel van ijzeren
staven” zag.
De Man reageert kalm en beslist. “De overste Hackstroh is, zooals u allen wel zult weten, reeds sinds
lange jaren een tegenstander van het materiaal gewapend beton, ja ik zou willen zeggen, dat hij dat materiaal
reeds bestreed, toen ik de kinderschoenen nog niet was ontwassen. Ik koester dan ook geenszins de gedachte,
dat de geachte spreker door mijn betoog deze vergadering zal verlaten als een voorstander van het materiaal
gewapend beton". Het “onbeduidende proefje” met de betonelementen was echter niet het initiatief van De
Man, zo voert deze aan, maar van de luitenant-kolonel zelf, die zo de deugdelijkheid van ongewapende
schuilplaatsen wilde demonstreren, wat jammerlijk mislukte. "Dan heeft den spreker met grooten nadruk de
beweringen van den militairen attaché op grond van diens bezoek aan een deel van het slagveld in 1917
vermeld. Dergelijke voor het gewapend beton ongunstige berichten werden juist toen ten tijde van Fransche
zijde verspreid. (…) De spreker begrijpt niet, welke tendentieuze bedoeling achter de verspreiding van die
berichten gezeten kan hebben. Dit is, dunkt mij, toch duidelijk. Juist toen bouwden de Duitschers in Vlaanderen
hun vele beton pill-boxes, die den vijand bijzonder onaangenaam waren. Al ras hebben de Duitschers al
dergelijke betonwerken gewapend. Nu zal men het mij toch niet ten kwade kunnen duiden dat ik het mogelijk
acht, dat een oorlogvoerende mogendheid de deugdelijkheid van het gewapend beton, waarmede men in dien
tijd zooveel te stellen had, met tendentieuze bedoeling in een slechten reuk trachtte te brengen?".
Maar in de zaal bestaat twijfel over het weerstandsvermogen van gewapend beton. 1e luitenant C.
Mattern, een klasgenoot van De Man op de Koninklijke Militaire Academie, verzucht: “het is al een ouden
strijd, die tusschen projectiel en pantser is gevoerd. Ik moet er bijvoegen, dat ik het met de heer Hackstroh
eens ben, en dat ik voor de jongere officieren van de Genie thans de spreekbuis ben. (…) Aan Duitsche zijde
heeft men over het algemeen tot op het laatst gewapend beton als pantser gebruikt. Slechts het allerlaatste
type, dat van 1918, vertoont een opmerkelijke afwijking”, in de zin dat het pantser aan de onderzijde
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cilindervormig is afgewerkt en voorzien van een voering met ijzeren platen, “die geen ander doel kunnen
hebben, dan om alles bij het treffen van een projectiel bijeen te houden”. De Man is niet onder de indruk van
dit betoog. “Een spreekbuis voor de jongere officieren der Genie… Ik durf te beweren”, zo antwoordt hij,
”dat de heer Mattern beter had kunnen zeggen: een deel der jongere officieren der Genie”. ook meldt hij de
mysterieuze Duitse ongewapende schuilplaats met “cilindrisch gewelf en voering met recht uitgaande
ijzeren platen” noch in de bronnenstudie, noch op de slagvelden te hebben gezien.
De voorzitter besluit gezien het late tijdstip een tweede discussieavond te agenderen. Op 7
november 1922, ruim twee jaar na de dienstreis naar Frankrijk en België, vergadert het gezelschap
opnieuw. Hackstroh herhaalt zijn argumenten en stelt dat de Duitse genievoorschriften uit 1914-‘18, waar
De Man naar verwijst, uitsluitend voor gebruik in oorlogstijd zijn, in het veld. In vredestijd is er gelegenheid
om oordeelkundige constructies te ontwerpen, die niet geënt zijn op de bouwwerken van het slagveld, en
kan men kiezen voor de kwaliteit van stampbeton, in plaats van het inferieure gietbeton. “Reeds bij in
vredestijd door eerste klasse betonfirma’s uitgevoerde werken is mij meermalen gebleken, dat ernstige
gebreken, grindnesten, onverharde beton enzoovoort, aanwezig zijn”. Furieus is hij wanneer De Man
herhaalt dat Hackstroh zelf de initiatiefnemer is van de putringproef uit 1917. “U liegt”, briest de oude
officier, waarna de voorzitter hem het woord ontneemt en alleen wil laten spreken als hij belooft zakelijk te
blijven, immers: “Het gaat niet om persoonlijkheden”. Maar de discussie vlot niet meer. De bijeenkomsten
bij het Koninklijk Instituut leiden niet tot eendrachtige steun voor de toepassing van gewapend beton. Maar
dat heeft beperkt belang. Voor de inspecteur der genie zijn uit de bestudering van de oorlogservaringen de
superieure eigenschappen onomstotelijk aangetoond.
[33 foto klaslokaal, met De Man (l) en Mattern (8e l), KMA Breda 1910, collectie J.C. de Man-Buschkens]

4.3

Vredesdividend: een stroom aan bezuinigingsvoorstellen

Nadat de strijd op de slagvelden in november 1918 is gestaakt, grijpt de regering elke mogelijkheid aan om
de torenhoge militaire uitgaven te verminderen. Door een herziening van het legerstelsel verwacht het
ministerie de kosten op middellange en lange termijn fors te verlagen.162 De bezuinigingsopgave leidt er toe
dat de uitgaven voor defensie inderdaad sterk dalen: van 365 miljoen (in mobilisatiejaar 1917) naar 142
miljoen (1920), 99 miljoen (1927) en 88 miljoen (1935). Deze bezuinigingen treffen zowel de levende als
de dode weermiddelen. Met zijn Dienstplichtwet 1922 bereikt minister van Oorlog J.J.C. van Dijk
bijvoorbeeld een structurele bezuiniging van 10 miljoen gulden en vindt een ingrijpende wijziging in de
organisatie van het leger plaats: de jaarlijkse lichting dienstplichtigen is kleiner in omvang en hoeft maar
22 weken op te komen. Door een aparte vredes- en oorlogsorganisatie loopt het aantal beroepsofficieren
terug van 1.050 (1918) naar 668 (1930). De legerleiding legt zich bij de maatregelen neer, maar vraagt de
regering wel te investeren in de broodnodige modernisering. Zo pleit zij in 1921 een bewapeningsfonds van
100 miljoen gulden om onder andere de artillerie van het veldleger uit te breiden van vier naar acht
regimenten. De omgekeerde beweging is zichtbaar bij vestingartillerie: daar krimpen de regimenten van
vier naar één. 163 Die krimp is ook een gevolg van de vestingbouwkundige kramp, waarin ons land zich
bevindt. De enorme inspanning die tussen 1897 en 1914 is gedaan voor de realisatie van het nationale
reduit, de Stelling van Amsterdam, blijkt al vóór 1918 door artilleristische ontwikkelingen achterhaald te
zijn. Rond 1875 bleken de dekkingen van de forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie direct na hun
voltooiing door de uitvinding van de brisantgranaat op slag verouderd. Met de Stelling van Amsterdam heeft
men dezelfde ervaring opgedaan: investeringen in vestingwerken in vredestijd blijken risicovol te zijn.
Onder het politieke en financiële gesternte in de jaren na 1918 is het niet te verwachten, dat men in
vredestijd opnieuw voor dit doeleind in de defensiebuidel tast. In het voorjaar van 1920 zegt minister van
Oorlog Pop de Tweede Kamer zelfs toe dat hij geen gulden meer zal investeren in het vestingstelsel, buiten
de inundaties. Tussen december 1920 en 1925 adviseert de Commissie Rink over de mogelijkheid van
bezuinigingen. In plaats van investeringen in dode weermiddelen, kiest het parlement voor beperkte
investeringen in levende weermiddelen. Zo krijgt het veldleger in 1924 de beschikking over een lichte
brigade, waarin twee regimenten huzaren, een regiment wielrijders en het korps rijdende artillerie
verenigd zijn. Tegelijk dreigt het één van haar vier divisies te verliezen.164

Amersfoort en Kamphuis, Mei 1940, 68: de consequenties van de bezuinigingen zijn zeer groot: te weinig beroepskader,
uitgeklede dienstplicht, verouderde bewapening et cetera. Deze blijven in deze studie verder buiten beschouwing.
163 Van Gent, Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, 28-31, meldt dat 10,5 % van het bewapeningsfonds 1922 is
uitgegeven. Omdat er weinig wapens zijn aangekocht, is er bij de defensiebegroting tussen 1920-‘35 sprake van onderuitputting.
164 Honderdvijftig Jaar Generale Staf, 105, 111, 112. Mr. P. Rink, liberaal, zit de bezuinigingscommissie voor, nadat de Tweede Kamer
in 1919 zijn motie aanneemt over besparingen.
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De kosten van vestingbouw, in combinatie met de snelle veroudering, maken dat het een populair
onderwerp is op de lijst met potentiële bezuinigingen. De legerleiding reageert hier tamelijk gelaten op. De
kapitein van de generale staf P.W. Best spreekt in 1920 over de toekomst van het vestingstelsel en
constateert dat regering en parlement zowel op levende als dode weermiddelen willen bezuinigen; alleen
de mate waarin, verschilt. Zo is er motie Ter Laan, die, om het veldleger te ontzien, zowat voor opheffing
van het vestingstelsel pleit. Op korte termijn, zo verwacht Best, zullen er geen middelen voor stellingbouw
beschikbaar komen. “Dit erkennende, zou het van weinig practische zin getuigen, wanneer met kostbare
plannen wordt geschermd”. Best pleit er voor om de ontwikkeling van het oorlogsbedrijf tussen 1914-‘18
nader te bestuderen en geen overhaaste conclusies te trekken. Dat geldt des te meer voor landen zoals
Nederland, die vestingwerken hebben ter compensatie van een kleine legeromvang. Een enkele aanbeveling
wil hij nu al geven: niet de fortificatorische waarde van een vesting is doorslaggevend voor succes, maar het
strategisch gebruik ervan. Zo greep het Belgische leger niet in bij de Duitse Maasovergang bij Luik, terwijl
De Brialmonts fortenstelsel juist uitgaat van de aanwezigheid van het veldleger in de intervallen. Daarnaast
vraagt de moderne stelling om voldoende diepte, met meerdere weerstandslijnen achter elkaar. Dit
impliceert volgens Best dat de lengte van stellingen tot een absoluut minimum beperkt moet blijven.165
Ook anderen vragen politieke aandacht voor stellingbouw. In 1919 betoogt generaal-majoor der
artillerie W.E. van Dam van Isselt voor krachtig versterkte polderstellingen. Hij verwijst naar de ervaringen aan
de IJzer. “Bijzonder belangwekkend zijn de mededeelingen en de foto’s, welke Majoor Breton ons nopens het in
staat van verdediging brengen en de verdediging van een inundatiestelling geeft, al zullen zij hem, die zich vóór
dezen volkerenoorlog in dat gedeelte onzer landsverdediging (polderstellingoorlog) had ingedacht, niet veel
nieuws leeren. Men kan daaruit weer eens zien, hoe onze hoofdverdedigingsliniën (…) ingericht, bezet en
verdedigd zouden moeten worden”. Van Dam van Isselt roemt het betonwerk. “Daar de dekkingen, met
zandzakken vervaardigd, onder het zwaar artillerievuur naar alle zijden uiteenstoven, moest men, dikwijls in
de onmiddellijke nabijheid van den vijand menigvuldige betonschuilplaatsen van allerlei aard maken (…). Alles
en alles ging hiermede 350 à 400 duizend M3 beton heen. Hun, die, een bedenkelijk negativisme bezield, altijd
jammeren, hoe te onzent niet alles in de uiterste volmaaktheid gereed of voorbereid en geregeld is, dat wij ons
tegen overmacht toch niet vermogen te verdedigen, kunnen de ervaringen van de Yser-waterlinie 1914-1918
voor de zooveelste maal leeren, dat die liniën onoverwinbaar zijn, waarvan de muren mannen zijn”.166
Toch komt er geen geld voor vestingwerken, integendeel. Minister van Oorlog Van Dijk meldt in de
Tweede Kamer in november 1922 dat de kosten voor het moderniseren van het vestingstelsel naar inzicht
uit de mobilisatie 300 miljoen gulden bedragen. Hij stelt dat maar één conclusie mogelijk is: “het
Nederlandse Vestingstelsel moet worden opgeheven. Niet de verdediging zelf wordt daardoor
prijsgegeven”. Kort daarop nemen verschillende partijen dit streven in hun programma op. 167 Volgens
Nierstrasz betoogt H. Colijn bij de vestingbegroting in 1923 dat “slechts een operatief orgaan [is, JM] te
handhaven, nodig om de verplichtingen als lid van de internationale Volkerengemeenschap te kunnen
nakomen en dat de gedachte om ons nationaal grondgebied gedurende langen tijd te verdedigen tegen
vreemd geweld uit ons defensiesysteem zou moeten worden weggenomen. Hij wenste opheffing van ons
vestingstelsel, waarvan hij de waarde niet hoog aansloeg en dat, om in goede toestand te worden gebracht,
een gehele oorlogsbegroting zou absorberen. Minister van Dijk hield gelukkig vast aan het ontworpen
Veldleger en aan het bestaande vestingstelsel als operatiebasis”. Frappant is dat Nierstrasz in het laatste
correctie-exemplaar van de pagina de twee woorden: ‘als operatiebasis’ heeft weggestreept, daarmee en
passant in 1952 aangevend dat de samenhang tussen veldleger en vestingstelsel al vóór mei 1940 geen
vanzelfsprekendheid meer zou zijn.168
Desondanks hebben de bezuinigingen op de dode weermiddelen grote gevolgen. In de zomer van
1923 is de commandant Vesting Holland akkoord met het opheffen van 38 vestingwerken, waaronder Fort
Nieuwersluis, Fort Ruigenhoek, Werk aan de Nieuwe Steeg, Wal van Naarden, Vesting Muiden en (het
onvoltooide) Fort Coehoorn.169 Ook declassificeert de minister in 1926 alle werken van de Stelling van het
Hollands Diep en het Volkerak, inclusief de Fort Giessen, Fort Sabina-Henrica en Fort De Hel, maar ook
Best, P.W. 'Ons Vestingstelsel, bezien in het licht der jongste oorlogservaringen', Orgaan der vereeniging ter beoefening van de
krijgswetenschap, 1920-1921, 355-362, 385. De conclusie is dus niet dat de legerleiding na 1918 grote plannen had voor de bouw van
vestingwerken, maar daarin is gestuit door “de politieke leiding [die, JM] de urgentie hiervan niet inzag en al eerder had besloten dat
er alleen geld beschikbaar zou zijn voor inundatiewerken”, zoals Visser en Van Wieringen concluderen, Kazematten in het Interbellum,
10. Wat valt Best op? Het schootsveld is slechts gedeeltelijk vrijgemaakt; het zicht van vijandelijke artillerie- en luchtwaarnemers in
de stelling is beperkt. Op vijandelijke artillerie-opstelplaatsen is begroeiing preventief verwijderd. Best wil in de Kringenwet 1853 een
artikel opnemen tegen het ruimen van beplantingen bij vestingwerken.
166 W.E. van Dam van Isselt, majoor GS, ‘De Yser-waterlinie van 1914/18’, overdruk Artilleristisch Tijdschrift, 1919, 1-24.
167 M. Belzer, luitenant-kolonel, ‘Onze voorbereide verdediging van het hart des Lands’, Militaire Spectator, 95, 1926, 121-139, 121.
168 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XVI, 2. Bezuinigingen en ontwikkelingen rond de Volkenbond legden
de kiem voor een zelfstandig opererend veldleger, in steeds minder verbintenis met het vestingstelsel.
169 NA, HKVgH, 3.09.20, 9, brief CVgH, Sectie V, No.1731G, 25-7-1923, aan ChGS. Volledig overzicht van bezuinigingen op dode
weermiddelen: Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 41-45.
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Vesting Willemstad en Ooltgensplaat. Naast de forten Schiphol, Bij Cruquius en Aan het Zwet geeft de
commandant ook de Positie van Spaarndam op. Het Zuidfront Stelling van Amsterdam, met de in 1912
voltooide Forten aan de Drecht en Aan de Winkel, krijgt de kwalificatie vestingwerk van de derde klasse.
Ook voor onderhoud en modernisering van werken is geen geld beschikbaar. In 1924 biedt de commandant
2e Geniecommandement zijn ontwerpvestingbegroting 1925 aan minister van Oorlog Van Dijk aan. "Voor
zover mij bekend, is thans nog geen plan vastgesteld en in uitvoering ter afwerking van (…) werken op de
fronten van de Vesting Holland met het oog op de moderne eischen". Slechts pro memorie heeft hij posten
op de begroting ingevuld voor de "bouw van betonschuilplaatsen en mitrailleurstanden in
verdedigingswerken en op militaire terreinen (Vesting Naarden, Muiderberg, Vesting Muiden, Vesting
Weesp, forten Oostfront, Noordfront), ook onvoltooide forten (Kwadijk, enz.)".170 Van deze wens komt dat
jaar niets terecht. De chef generale staf luitenant-generaal P.J.H. van der Palm adviseert om middelen niet
te besteden aan de Vesting Holland, maar in te zetten voor het veldleger. En zo geschiedt. In 1925 accordeert
de generale staf de gedeeltelijke ontmanteling van Muiden, Naarden, Gorinchem en Hellevoetsluis.171 Op de
vestingbegroting 1926 benoemt de minister pro memorie een post van 100.000 gulden voor de verbetering
van inundatiemiddelen, de inrichting van groepsparken en "de bouw van betonschuilplaatsen en
mitrailleurstanden in verdedigingswerken en op militair terrein". Opnieuw wenst Van der Palm de
middelen aan het veldleger te besteden: het behoud van de vier divisies van het veldleger heeft prioriteit.
Hij is ongevoelig voor het pleidooi van de commandant 2e Geniecommandement voor beperkte verbetering
van vestingwerken, die zich afvraagt: "Dit alles komt toch ook aan het Veldleger ten goede?"172 De minister
stelt in 1925 voor om Fort Pannerden te degraderen tot "vestingwerk van geene klasse". Ongerust vraagt
Van der Palm zich af of dit betekent dat hij het werk in oorlogstijd dan ook niet meer kan gebruiken.173 Per
15 december 1927 heft de minister de vredesbezetting van de pantserforten Hoek van Holland en IJmuiden
op. Daarmee verdwijnt het laatste regiment vestingartillerie.174
De bezuinigingen dragen bij aan het behoud van de omvang van het veldleger. Er is zelfs geld voor
de aankoop van materieel. In 1921 wil minister van Oorlog Pop conform de wens van de legerleiding een
fonds van 100 miljoen gulden voor moderne bewapening. Dat lukt hem niet, maar opvolger Van Dijk laat de
Tweede Kamer tussen 1925 en 1932 jaarlijks 4 miljoen gulden uittrekken voor de aanschaf van mitrailleurs,
vliegtuigen, mortieren, licht krombaangeschut van 8 cm kaliber en vuurmonden van 10,5 cm voor de
divisiegroepartillerie.175 Ondertussen gaat de opruiming van het vestingstelsel door. In de zomer van 1926
heft minister van Oorlog J.M.J.H. Lambooij grote delen van de Grebbelinie als vestingwerk op, net als de
werken bij Ochten, De Spees en Dijk van Juffrouw Wijk. Vanuit deze linie, zo is in 1921 door de generale staf
vastgesteld, kan men immers onmogelijk een effectieve weerstand leveren. Ze zijn hooguit van belang voor
het winnen van tijd voor het stellen van de inundaties van de Vesting Holland. Nu draagt Defensie ze over
aan minister van Financiën D.J. de Geer. In het 'Algemeen jaarlijksch verslag omtrent de Vestingwerken', dat
de Tweede Kamer in 1926 behandelt, zijn voor het vestingstelsel hoofdzakelijk pro memorie-posten
opgenomen. Alleen voor het onderhoud van de inundaties en een grondaankoop is het parlement bereid
geld uit te trekken, te dekken uit posten, die de Tweede Kamer daarvoor eerder heeft gereserveerd.176 Ook
het verslag van 1927 laat hetzelfde beeld zien, ondanks het feit dat het eerste kabinet De Geer tussen 1926
en 1929 andere bezuinigingsmaatregelen opheft en zelfs enkele belastingverlagingen invoert. De
commandant Vesting Holland luitenant-generaal Muller Massis, ook commandant veldleger, legt zich bij de
bezuinigingen neer, maar benadrukt bij de vestingbegroting 1928 het belang om te investeren in het
vestingstelsel. "Aangezien ik deze aangelegenheid met het oog op de verdedigingsvoorbereiding van de
Vesting Holland van urgenten aard blijf achten, stel ik U nogmaals voor om voor 1928 (…) een bedrag van
fl. 100.000 als aanvangstermijn voor de Vestingbegrooting uit te trekken. Het aanbrengen van zwaar
gewapend beton-kazematten, voor schuilplaatsen en voor opstelling van zware mitrailleurs op onze
verdedigingswerken geeft aan deze werken weer dat afstootend vermogen terug, dat zij in den loop der
NA, HKVgH, 3.09.20, 13, brief C2eGC, No.1387G, 31-3-1924, aan MvO.
NA, HKVgH, 3.09.20, 17, brief GS, No.82G, 15-1-1925, aan MvO.
172 NA, HKVgH, 3.09.20, 18, 597G, Vestingbegrooting 1926, brief C2eGC, No.1189G, 20-3-1925, aan CVgH.
173 NA, CITB, 2.13.40, 216, brief ChGS, No.404G, 27-2-1926, aan MvO.
174 Kapitein der artillerie G. Fabius, ‘Onze pantserforten’, Militaire Spectator, 96, 1927, 714-716: “het is in vele opzichten een somber
bestaan, dat zij daar leden in die donkere, kille verblijven, in die duistere koepels en galerijen, waar geen daglicht ooit meer
binnendrong”, waar altijd een kanon vuurklaar is voor een vreemd oorlogsschip. “Het is een opwekkende sport, het schieten met die
grote koepels, die toch zoo gemakkelijk door de stoommachines werden rondgedraaid. (…) Sic transit gloria mundi!”.
175 W.G. de Bas, Officieel gedenkboek 1938 ten gevolge van 40-jarig regeeringsjubileum Haare Majesteit Koningin Wilhelmina,
Amsterdam 1938, Hoofdstuk VI, ’s-Rijks Weermacht, luitenant-generaal b.d. H.A.F.G. van Ermel Scherer, ‘Ons Koninklijk
Nederlandsche Leger’, 279-280.
176 NA, CVgH, 23, 1212A, Handelingen der Staten-Generaal, Tweede Kamer, zitting 1925-‘26-369, 'Algemeen jaarlijksch verslag
omtrent de Vestingwerken', met 'Verslag (No.2)' en 'Overzicht van hetgeen aan onderscheidene verdedigingswerken reeds gedaan is
of nog te doen valt. Uitgevoerde en nog in uitvoering zijnde werken, enz. betreffende de begrootingen van uitgaven tot voltooiing van
het Vestingstelsel (No.3)'.
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jaren verloren hebben door de ontwikkeling der artillerie". 177 Ook betoogt hij dat het behoud van de
inundaties van de Grebbelinie van belang is voor het veldleger.178 Maar zijn pleidooi mag niet baten: aan
het einde van de jaren '20 treft de economische crisis Nederland en de Tweede Kamer moet opnieuw op
zoek naar bezuinigingen. In de voornemens voor de rijksbegroting van het dienstjaar 1930 haalt de
Commissie van Rapporteurs een bekend paard van stal: "Ook de opheffing van het Vestingstelsel achtten zij
een zeer gewenschte bezuinigingsmaatregel". 179 In juli 1931 start de Reorganisatiecommissie voor de
wapenen der infanterie en artillerie, onder voorzitterschap van chef generale staf H.A. Seyffardt; in oktober
van dat jaar gevolgd door de Commissie Welter, die concludeert dat verdere bezuinigingen op de
legerorganisatie eigenlijk niet meer mogelijk zijn, en in september 1933 de Bezuinigingscommissie
Idenburg, die alsnog 12 miljoen aan voorstellen moet formuleren.180
4.4

Voorbereiding in vredestijd: de aanpassing van de commandostructuur, 1920-‘23

4.4.1

De instelling van de Vesting Holland in 1922

De bezuinigingen brengen niet alleen kommer en kwel. Tijdens de mobilisatie is het voordeel van één
overkoepelend commando voor de stellingen in het hart van het land duidelijk geworden. De zwakke
communicatie tussen de stellinghoofdkwartieren, maar ook tussen de commandementen van de groepen,
ligt nog vers in het geheugen. Het besluit tot instelling van de Vesting Holland, bij Koninklijk Besluit van 23
augustus 1922, is een exponent van de politieke en bestuurlijke wens voor een verbeterde samenwerking
tussen de krijgsmachtonderdelen. Deze koers beperkt zich niet tot het vestingstelsel. Zo besluit de regering
eerder, op 1 september 1920, om de ministeries van Marine en Oorlog samen te voegen tot het ministerie
van Defensie. Zij verwacht door de reorganisatie de infrastructuur te scheppen zodat effectiever en
efficiënter kan worden samengewerkt, om gewenste bezuinigingen op defensie te bereiken. Dit besluit tot
één ministerie is per 1 september 1928 geëffectueerd.181
De instelling van het commando Vesting Holland levert inderdaad klinkende munt op. In 1921
besluit de minister van Oorlog op advies van de Raad voor Defensie tot vereniging van de Stelling van
Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak en Stelling van
de Monden van de Maas en het Haringvliet. Het instellen van het commandement Vesting Holland, ter
vervanging van de stellingcommandementen en bijbehorende staven, resulteert in een vereenvoudigde
vredesorganisatie en daarmee in een structurele bezuiniging van 100.000 gulden. De regering acht voorts
de omvang van het nationaal reduit, de Stelling van Amsterdam, te klein om deze succesvol te kunnen
verdedigen. 182 Elementen van dit reduit vormen met de andere linies één groter geheel: de wijder
begrensde Vesting Holland. In 1923 voegt de minister de kustforten van IJmuiden en Hoek van Holland aan
het Westfront Vesting Holland toe.183 De vorming van één centrale staf zorgt voor de vereenvoudiging van
de bevelvoering. Dit acht de minister wenselijk, omdat de vesting als één geheel moet functioneren: één van
de fronten kan in oorlogstijd immers nooit zonder de andere verdedigd worden. De veiligheidsbezettingen
van de individuele stellingen kunnen in omvang verminderen omdat zij niet meer gebonden zijn aan één
front, maar mobiel zijn binnen de Vesting Holland. Het eenhoofdig bevel moet er voor zorgen dat in
vredestijd die samenhangende verdediging in vredestijd wordt voorbereid. De regering meent dat de oude
regeling, waarbij de chef generale staf overkoepelend de zorg draagt voor de afstemming van de belangen
van de individuele stellingen, zichzelf heeft overleefd. De Raad voor Defensie meent dat de minister door de

NA, HKVgH, 3.09.20, 24, 529G, brief CVgH, No.529G, 31-3-1927.
NA, CITB, 2.13.40, 221, brief CVgH/CV, No.80G, 24-1-1928, aan GS, Sectie I.
179 NA, HKVgH, 1876A, brief DvD, No.285, 15-11-1929, aan CVgH, waarin hij vraagt binnen een week te antwoorden op het 'Voorlopig
Verslag van de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer der Staten Generaal nopens het Ontwerp van Wet tot vaststelling
van het VIIIe hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930'.
180 Honderdvijftig Jaar Generale Staf, 117. Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XVI, 5.
181 Feitelijk nam men dat besluit per KB 3-12-1912, Staatsblad 363, maar dat is ingetrokken in 1914. Vanwege de bezuinigingen haalt
minister Pop dit paard weer van stal, KB 27-9-1920, Staatsblad 759. De samenvoeging laat 8 jaar op zich wachten: de bezuinigingen
zijn teveel voor één minister, zo meent minister van Oorlog Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck. Nierstrasz, De voorgeschiedenis van
1922-1939, hoofdstuk X, 122.
182 De vereenvoudiging in de bevelvoering is ondersteund door commandant Stelling van Amsterdam generaal-majoor Kollewijn die
in december 1920 pleit voor beter gecoördineerde verdediging in de diepte, over meerdere verdedigingslijnen, onder eenhoofdig
bevel. Hij wil dit concreet maken bij Naarden, Muiden en Weesp. Sinds 1913 behoort het gebied tot de ’s-Gravelandsevaart bij
Ankeveen tot de Stelling van Amsterdam. Naarden c.a. is daarmee een ‘eiland’ binnen het commandement van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De wens van Kollewijn is gesteund door de minister, maar door de instelling van de Vesting Holland niet meer in
besluitvorming omgezet. Van Kerkum, ‘Behoorden de vestingen Muiden en Weesp tot de Stelling van Amsterdam of tot de Nieuwe
Hollandse Waterlinie?’ Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn, 2001-1, 17.
183 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 38.
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instelling van één commandement de onderliggende stellingen niet per definitie heeft opgeheven. Feitelijk
verandert alleen de structuur van het commandement. De Vestingwet 1874 is ook niet ingetrokken.184
Naast een vereenvoudigde bevelstructuur en bezuinigingen is er een derde reden voor de instelling
van de Vesting Holland: de vesting dient als veilige thuishaven voor een eventueel offensief, buiten het hart
van het land opererend veldleger, dat behoefte zal hebben aan een veilige plek voor rust, bevoorrading en
verpleging. Het kan zich er, indien noodzakelijk, veilig terugtrekken. Aangezien men voor de uiteindelijke
verdediging van de vesting afhankelijk is van hetzelfde veldleger, is dat een reden te meer om de
bevelstructuur te vereenvoudigen. Tegelijk brengt de Vesting Holland een nieuw dilemma: de omvangrijke
vesting vereist een bezetting, die ten koste gaat van die handelsvrijheid van dat veldleger, buiten de vesting.
De veiligheidsbezetting met reserves brengt met zich mee, dat het veldleger per definitie dus niet in haar
gehele organieke samenstelling te velde zal kunnen opereren. De interdependentie tussen vesting en
veldleger neemt nog toe, omdat de zelfstandige bewapening van de stellingen na 1918 is opgeheven. Dit
aspect heeft bij de instelling niet de aandacht gekregen, die de zaak verdient.185
Toch is er in militaire kringen steun voor de plannen. Ook luitenant-kolonel van de generale staf M.
Belzer juicht in 1926 de instelling van Vesting Holland toe. Hij wijst er op dat het bestaan van een sterk
vestingstelsel een aanval op de neutraliteit kan voorkomen. Een werking “welke bij ons nog wordt verhoogd
door het verband, hetwelk door de instelling van het Commando Vesting Holland werd gebracht tusschen
de stellingen, die den beschermenden kring rond Holland vormen”. 186 De commandant Stelling van
Amsterdam betuigt eerder, in 1921 zijn steun. Een deel van zijn stelling vormt het Noordfront van de
vesting. Over de "Opheffing Kringstelling Amsterdam" stelt hij dat het voordelig is dat "de in vredestijd
aanwezige staven in omvang en aantal beperkt kunnen worden en er bovendien meer eenheid in de
vredesvoorbereiding komt alsmede een vereenvoudiging hiervan". Hij pleit voor een goede voorbereiding
van de stellingbouw in vredestijd, door ter plaatse bekende officieren. Omdat deze na een mobilisatie het
"Onderbureau Noordfront" gaan leiden, stelt hij voor om de huidige officieren te benoemen. De vesting
krijgt een eigen commandant: de eerste bevelhebber is generaal-majoor C. van Tuinen, oud-commandant
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het commandement van fronten en Groepen valt toe aan
reserveofficieren. Alle oorlogsvoorbereidingen geschieden dus onder verantwoordelijkheid van de
commandant Vesting Holland. Maar na het pensioen van Van Tuinen in 1926 verandert dat alweer. Minister
van Oorlog J.M.J.H. Lambooij legt het commandement aanvankelijk bij chef generale staf Van der Palm, maar
na 1 december 1926 is het bevel qualitate qua ondergebracht bij de commandant veldleger.187
De aanduiding Vesting Holland komt het eerst voor in een Kamerdebat van 1885, bij het voorstel
tot de instelling van een fonds voor versnelde afwerking van de Stelling van Amsterdam. De door minister
Weitzel gebezigde naam heeft betrekking op vestingwerken nabij het hart van het land, die niet onder de
kringstelling vallen. Minister van Oorlog W.F. ridder van Rappard stelt daarbij: “De Vesting Holland is niet
iets wat bestaat; het is slechts een naam, het is een samenstel van versterkingen in onderling verband
aangelegd; maar het is geene vesting”. Deze bewering dat er geen vesting als zodanig bestaat is juist, in die
zin dat er toen geen commandement Vesting Holland betond en er dus ook geen sprake is van een vesting
als zodanig. 188 Natuurlijk omsluiten de stellingen het hart van het land, met de hoofdstad, het
regeringscentrum en de voornaamste Koninklijke paleizen. Het 6.000 km2 grote gebied beslaat in 1925 19
procent van ‘s-lands oppervlakte, maar omvat 45% van de bevolking (3.600.000 inwoners) en een derde
deel van de nationale veestapel. 189 Economisch en politiek gezien beschouwt men het gebied als het
centrum van het land, maar is dit ook militair het geval? Generaal-majoor Von Schmid, overigens een
uitgesproken tegenstander van alle vestingbouw, wijst er in 1922 op dat deze Vesting Holland inderdaad
niet bestaat. Hij acht het een beeldspraak, een “bedenkelijk novum”, dat niet voldoet aan de definitie van
een vesting.190 Het betreft immers een gebied, dat nooit in militaire samenhang is bezien. Een gebied, waar
weliswaar stellingen liggen, maar dat geen versterkte kustlijn heeft. Een gebied, waar bij de aanleg van
waterstaatswerken of verbindingswegen niet de belangen van die vesting, maar hooguit de belangen van
een individuele stelling zijn afgewogen. De naam is volgens Von Schmid niet meer dan een “doodonschuldige aanduiding”, een “oneigenlijkheid, die weinig schaadde”, een “imaginaire grootheid” die de
minister van Oorlog Van Dijk heeft verward met een “reële grootheid”. De regering heeft simpelweg
C. van Tuinen, ‘De Vesting Holland’, Militaire Spectator, 1923, 525-531. De raad (opgericht bij KB 16 april 1908, No.79) adviseert
de minister over militaire vraagstukken. Zij bestaat uit militairen (o.a. ChGS, CV, CL, CVgH, CM) plus vier door de Koningin
aangewezen leden en bestaat uit drie afdelingen. H. Zeeman en C.W. de Vries, Onze landsverdediging, Alphen aan den Rijn 1935, 98.
185 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 10, 26-27.
186 M. Belzer, 'Onze voorbereide verdediging van het hart des Lands', Militaire Spectator, 1926, 131.
187 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief CSvA, No.261G, 29-3-1921, aan ChGS. Zeeman en De Vries, Onze landsverdediging, 68. In
oorlogstijd wijst de minister en reserve generaal-majoor aan. Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 39.
188 Zoals gesteld door de eerste commandant Vesting Holland. Van Tuinen, ‘De Vesting Holland’, 525-531, 525.
189 Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 12, 37, 48.
190 Von Schmid, Van de Defensie, 118-122, 153.
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besloten dat deze vesting bestaat, terwijl er nooit een militaire oefening met betrekking tot die vesting heeft
plaats gevonden, zelfs niet op de kaart. Volgens Von Schmid is daar ook geen aanleiding voor: “een vesting
Holland bestond voor ons legerbestuur niet”. Tot nu toe heeft de legerleiding het hart van het land gezien
als een gebied, waar zij in opeenvolgende stellingen weerstand biedt, om uiteindelijk het reduit te
verdedigen. Nooit eerder is het hart van het land bezien als één vesting, met als primaire doel het behoud
van de buitenkring. Von Schmid verwacht dat een verdediging van dit omvangrijke gebied leidt tot
problemen met communicatie en verplaatsing van troepen. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft men
eerder een eenhoofdige leiding al teveel van het goede geacht. Kan nu vrijwel het gehele vestingstelsel
onder één commando vallen? “En wat zou daartoe voeren? De fictie dat Holland een vesting is”. Von Schmid
heeft er geen vertrouwen in en vermoedt dat hij daar niet alleen in staat: “Wanneer de nieuwe
vestingcommandant, dien ik persoonlijk weinig ken, niet een volslagen hals is, dan moet men zich
voorstellen, dat hij nu en dan, op het Haagsche bureel -naar de gewoonten der romeinsche auguren- achter
een goed gesloten deur, met de instructie in de hand, over de instelling van dit commando zit te lachen”.
Ook in de jaren daarna is de plaats die de Vesting Holland in het vestingstelsel inneemt niet voor
iedereen even duidelijk. Kapitein F.E. van der Staaij is sinds 1922 toegevoegd genieofficier aan de staf van
de Vesting Holland. Deze staf kan in vredestijd de versterking van de Vesting Holland voorbereiden. Daar
ligt dus ten eerste ook een taak voor van der Staaij zelf: als lid van de staf, die in vredestijd bestaat, kan hij
die voorbereiding met de commandant ter hand nemen. Van der Staaij vindt het in 1929, wanneer hij als
toegevoegd genist in de staf sinds een jaar is vervangen door kapitein der genie W.B. Boon, niet aannemelijk
dat de vesting basis is voor offensieve operaties van het veldleger.191 De geïnundeerde stelling heeft weinig
verbindingen met de rest van het land. Bovendien omsluit de vesting het hart van het land: de bescherming
van dat hart heeft prioriteit. Van der Staaij meent dat de Vesting Holland in plaats van een uitvalsbasis,
eerder de locatie voor de eindstrijd is. Immers, na het vallen van één van de stellingdelen resteert er binnen
de vesting geen voorbereide stelling meer en is de strijd vrijwel gestreden. Voor een effectieve verdediging
van de Vesting Holland is zijns inziens minimaal de sterkte van het voltallige veldleger nodig, terwijl het
twijfelachtig is of dit leger, inclusief reserves, voor deze formidabele taak voldoende manschappen en
bewapening heeft. Tijdens de voorbereiding van de Vestingwet 1874 is dit juist aanleiding geweest tot het
plan voor een nationaal reduit, waar een aan de grenzen geslagen veldleger hulp van derden afwacht.192
Van der Staaij betoogt dat de Vesting Holland tijdig, dus bij het intreden van het veldleger, “over
voldoende diepte technisch geheel gereed“ is: met gestelde inundaties, een voltooid semipermanent
telefoonnet en een terrein dat in staat van verdediging is, volgens “tevoren vastgestelde en weloverwogen
plannen”. Het is dus nodig “werken van eene dusdanige constructie [te maken, JM] dat zij tegen eene
voortgezette beschieting met moderne aanvalsmiddelen op de belangrijkste stellinggedeelten bestand
zullen moeten zijn. Met andere woorden, er zullen zeer zware constructies, voor een groot deel in gewapend
beton, moeten worden toegepast”. Van der Staaij wil dat permanente stellingen al in vredestijd zijn ingericht
of ten minste die inrichting is voorbereid. In het laatste geval kan de veiligheidsbezetting, mits
bouwmateriaal en assistentie van burgerwerkkrachten voorhanden is, in minimaal twee maanden de klus
klaren. Of deze termijn voldoende is, acht de kapitein onzeker. Men moet veel materiaal vorderen; de
aanvoer en distributie van grondstoffen zal tijd vergen en Nederland telt slechts een beperkt aantal
geoefende werkkrachten. “Gedeeltelijke uitvoering in vredestijd zal hieraan tegemoet moeten komen. (…)
Men kan niet straffeloos de operatieve kracht van het Veldleger opvoeren en de inrichting van ons
Vestingstelsel laten rusten tot de mobilisatie. Het resultaat zou slechts kunnen zijn, dat het Veldleger
tenslotte het terrein van zijn eindstrijd onafgewerkt vindt”. Van der Staaij pleit voor de vervaardiging van
“stellingplans” met alle te maken werken. Naar zijn mening is alleen op die manier de volle omvang van de
werkzaamheden duidelijk, met als gevolg dat men welhaast zal moeten besluiten om in vredestijd de
strategisch en tactisch belangrijkste mitrailleurkazematten te bouwen. Omdat daar al vestingwerken staan
en men op rijksgrond kan bouwen, zijn er beperkte kosten, “slechts enkele millioenen, over enkele jaren te
verdeelen”. Ook de werken van de veiligheidsbezetting, in de voorste lijn, moet men in vredestijd voltooien.
Daarna is het mogelijk om met het “papieren Vestingstelsel” te blijven schuiven.193
Door de instelling van de Vesting Holland heeft de commandant veldleger medezeggenschap over
de tactische inrichting van die vesting, of beter de tactische organisatie van het terrein. Dat betekent echter
Naam- en ranglijst der officieren, 1922 en 1928.
Staaij, F.E. van der 'Nogmaals het commando over de Vesting Holland', Militaire Spectator, 1929, 2-17, 3.
193 Van der Staaij, ‘Nogmaals het commando’, 5-7. Anderen vinden de bouw van vestingwerken in vredestijd niet raadzaam; zo is de
samenstelling van de bezetting pas na mobilisatie duidelijk. Van der Staaij wijst dit af: de aard van het terrein stelt de eerste eisen
aan de verdediging, daarna de troepen. De afwerende kracht van inundaties alléén is niet voldoende. Permanente stellingen zonder
betonwerk hebben de kracht van een veldstelling. “De inundatiën mogen eene doorbreking vertragen, voorkomen kunnen zij die niet
bij eene onvoldoende versterking van het achterliggende terrein”. Een meer evenwichtige opbouw van dode en levende
weermiddelen is dus nodig. “Trouwens Frankrijk heeft in deze reeds het voorbeeld gegeven door bij zijn jongste militaire wetten te
voorzien in de inrichting en moderniseering van zijn Vestingstelsel”.
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dat twee chefs zich met de inrichting kunnen bemoeien. Van der Staaij vindt een chef staf voor de Vesting
Holland overbodig. Deze functie kan de minister in de staf van het veldleger incorporeren. Het veldleger
moet haar troepen in de Vesting Holland vrij op kunnen stellen. De groepsverdeling, naar de mening van de
kapitein niet meer dan “denkbeeldige lijnen over het terrein”, mag de organieke verbanden van het
veldleger niet doorkruisen. Maar of de nodige “stellingplans” er ook daadwerkelijk zullen komen, betwijfelt
de officier. “De technische voorbereidingen zijn (…) zóó uitgebreid en veelomvattend, dat één enkel Genieofficier, als thans ingedeeld, en dan nog geheel verstoken van eenige technische hulp, daarvoor geheel
onvoldoende moet worden geacht”. En hoewel Van der Staaij het voortbestaan van het commando
ongewenst acht, kan men ook de commandant veldleger niet met de tactische voorbereiding van de stelling
belasten. Deze moet zijn oog op de rijksgrens richten, zodat hij in tijden van spanning voldoende tijd kan
verschaffen om de voorbereiding van de verdediging van de Vesting Holland te voltooien. In vredestijd zal
de rol van de commandant beperkt blijven tot het goedkeuren van “vestingplans”. Van der Staaij vindt de
voorbereiding in vredestijd en de uitvoering van het vestingstelsel tot het moment van intrede van het
veldleger een zaak van de “Chef van ons technisch en vestingbouwkundig wapen: den Inspecteur der Genie.
Deze autoriteit toch moet, op grond van zijn functie, verantwoordelijk worden geacht voor den toestand
van ’s-lands fortificatiën in zijn vollen omvang. (…) Bij mobilisatie zal de Inspecteur dan, in afwachting van
de intrede van het Veldleger in de Vesting Holland, aangewezen worden als ‘voorloopig Commandant der
Vesting Holland’”, zodat hij de werkzaamheden aan de stellingbouw kan voltooien. In vredestijd kunnen
eerstaanwezend ingenieurs versterkingsplannen maken. Dit ligt volgens de kapitein voor de hand, omdat
zij dan al op de hoogte zijn van voorraden bouwstoffen, aantallen aannemers en plaatselijke
terreingesteldheid.194
Ook anderen plaatsen vraagtekens bij oprichting van de Vesting Holland. In de Eerste Kamer levert
professor D. van Embden onder de titel ‘Nationale ontwapening of volksverdelging’ bij de Algemene
Beschouwingen in 1924 een vlammend betoog voor ontmanteling van leger en Vesting Holland: “Tegen
bescherming van de buitenprovincies zijn wij dus, naar ieder toestemt, weerloos. Doch daarna hopen wij
den schender vanuit de Vesting Holland te blijven bedreigen en harrasseeren met het operatief orgaan”.
Van Embden verwacht dat troepenconcentratie, zoals in 1914 in Antwerpen, juist als een magneet andere
legers aan zal trekken. “De schender kan immers dit gevaar in zijn flank niet hebben. Aldus ‘beveiligt’ het
operatief orgaan ons even schoon, als een bliksemafleider zonder naald. De spits trekt het onheil in huis”.195
4.4.2

De instelling van het Centraal Inundatie- en Technisch Bureau in 1923

De besluiten tot samenvoeging van de departementen van Marine en Oorlog en de instelling van de Vesting
Holland hebben ook een effect op de organisatie van het wapen der genie. De begroting van het ministerie
van Oorlog daalt tussen 1922 en 1931 met ruim 22 procent.196 De Legercommissie adviseert de Tweede
Kamer dat de wapenen efficiënter en doeltreffender zullen kunnen werken. In 1922 brengt de minister Van
Dijk het aantal Geniecommandementen, elk geleid door een hoofdofficier, met één terug naar twee: Breda
en Amsterdam. Van de elf Eerstaanwezendschappen heft hij tussen 1919 en 1923 Zwolle, Utrecht en Den
Helder op. Ook besluit hij in 1923 ter vervanging van de Secties V van de stellingcommandementen tot de
instelling van één centraal bureau voor de stellingbouw, waarin TB en CIB opgaan.
De chef van dit Centraal Inundatie- en Technisch Bureau (CITB) staat onder het bevel van de
inspecteur der genie en beschikt in 1925 over drie tot zes technische medewerkers en een klerk. De taken
van het bureau zijn omvangrijk en divers. Het CITB ontwerpt alle vestingbouw, wanneer die de grens van
een Eerstaanwezendschap overstijgt. Zo werkt het CITB mee aan het Voorschrift Inrichten Stellingen, deel
VII en begeleidt het ontwerpopdrachten vanwege het Rijkswegenplan. 197 Ook gecompliceerde werken,
zoals de militaire werken vanwege de afsluiting van de Zuiderzee, of het ontwerp van
geschutsemplacementen voor de kustverdediging, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bureau.
De chef treedt aan bij vergaderingen van het Nederlandsch Wegencongres en is lid van de commissie voor
kustgeschut. Het CITB beoordeelt op verzoek van de inspecteur werken, die de Sectie V Vesting Holland
ontwerpt, op technische en waterstaatkundige aspecten. Ook bestudeert CITB de economische
oorlogsvoorbereiding op nationaal niveau, in het bijzonder de elektriciteitsvoorziening. Daarnaast is het
Van der Staaij, ‘Nogmaals het commando’, 9-15.
Prof. dr. D. van Embden, Nationale ontwapening of volksverdelging. Rede, gehouden bij de Algemeene Beschouwingen over de
Staatsbegroting op 23 April 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Rotterdam, mei 1924, 5.
196 Vanaf 1-9-1928 is de naam van het MvO: MvD (onder minister J.M.J.H. Lambooij): een gevolg van het besluit van 1-9-1920, om
voor marine en landmacht een betere aansturing te verkrijgen. Binnen het ministerie blijft het leeuwendeel van de afdelingen
Marine en Oorlog voortbestaan. Voor de daling van budgetten: Van Gent, Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, 29.
197 NA, CITB, 2.13.40, 220, 'Notitie door Ch.CIB en TB betreffende werkzaamheden van de bureaus, opgesteld in verband met het
officiële bezoek van de Deense officier der Genie N.K.H.H. Maare (Augustus 1927)', kladversie, Nederlands- en Franstalig. Het
voorschrift VII is onder rechtstreeks opdrachtgeverschap van de IdG door De Man opgesteld.
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CITB verantwoordelijk voor de militaire oorlogsvoorbereiding, zoals de centrale aanschaf en keuring van
materiaal en gereedschap, van zandzakken tot periscopen. In enkele gevallen ontwerpt het bureau ook nietmilitaire gebouwen voor het Rijk, bijvoorbeeld voor de Topografische Dienst. De chef adviseert over
overkoepelende inundatievraagstukken, zoals het samenstellen, modificeren en vernieuwen van de
instructies voor de inundatieploegen. Buiten de Vesting Holland zijn veel van die instructies verjaard of
gebaseerd op verkenningen van vóór 1914, terwijl de inundatie eisen zijn veranderd, vanwege de
uitvoering van waterstaatwerken zoals de Afsluitdijk en door de verlaging van de grondwaterstand ten
gunste van de landbouw. Juist op dit terrein ligt er veel werk. Wanneer ingenieur C. Lely in 1923 zijn
plannen voor Maaskanalisatie presenteert, analyseert het CITB de militaire consequenties. 198 Ten slotte
adviseert het bureau op basis van de Kringenwet 1853 eerstaanwezend ingenieurs over de vele aanvragen
van landeigenaren voor bouw- en aanlegvergunningen: wijziging perceelgrenzen, uitbreiding agrarische
bedrijfsgebouwen, graven van sloten, plaatsen van draadafrasteringen of aanleggen van ontsluitingswegen
voor agrarische bedrijven.199
Het CITB is gevestigd in een gebouw bij de oude Alexanderkazerne aan de Laan Copes van Cattenburgh 22, ‘sGravenhage. Op de voorgevel prijkt een naambord. Over de onhandig samengestelde naam doet ‘B’ beklag in ‘Niet van
het Nederlandsch’ in Het Vaderland, 3 september 1932. Dagelijks leidt mijn weg langs het huis (…) waar een afdeeling
gevestigd is behoorend tot het Ministerie van Landsverdediging. (Och neen, ik bedoel dat Fransche woord, dat ook geen
Fransch is: dat Ministerie van ‘Defensie’.) Steeds erger ik mij aan dat naamplaatje naast de deur aangebracht, waar de
volgende aaneenschakeling van mismaakte en verbasterde woorden voorkomt: ‘Inspectie der Genie. Technisch en
Centraal Inundatie Bureau’. Daar is nu, om zoo te zeggen, geen woord Nederlandsch bij en het treurigst is nog wel, dat
zulke voorbeelden bij dit Ministerie (en ook de andere) schering en inslag zijn. (...) Is het feitelijk niet erbarmelijk en
ontoelaatbaar, dat Regeeringskringen, waarvan op dit gebied goede leiding behoorde uit te gaan, de grootste schuldigen
zijn? Welke frissche, invloedrijke ambtenaar, dus nog vrij van gewoonte en sleur, spant er zich eens voor in om te
trachten dien ambtelijke Augiasstal van taalverwording en –verknoeiing te reinigen?’200

Hoewel het samenvoegen van TB met CIB een logisch besluit is, gezien de ervaringen in 1914-‘18, is de
inrichting van dit nieuwe bureau, in tijden van bezuinigingen, niet onomstreden. Waarom richt de minister
een dure dienst voor technische militaire taken op, wanneer hij die kennis wellicht ook in de
burgermaatschappij kan organiseren? Het wapen der genie lijkt, ondanks dat de commandementen en
Eerstaanwezendschappen in aantal zijn teruggebracht, te blijven groeien. Zo is de staf, bestaande uit zeven
hoofdofficieren, 15 kapiteins en 18 luitenants, bij ministerieel besluit van 8 juni 1925 uitgebreid met één
hoofdofficier, drie kapiteins en twee luitenants. Het Regiment Genietroepen, nota bene als enige regiment
door een kolonel geleid, bestaat vóór 1922 uit een staf en twee bataljons, nota bene als enige door een
luitenant-kolonel geleid, maar krijgt dan een derde bataljon.201 Op 29 juni 1927 acht Het Vaderland dat de
instelling van een commissie, die in opdracht van de minister van Oorlog speciaal bezuinigingen op het
wapen der genie in kaart brengt dan ook “begrijpelijk; (…) meer dan andere wapens is de Genie tot dusverre
ontsnapt aan den drang tot bezuiniging, terwijl het als het ware voor de hand ligt om juist voor de technische
hulp voor de gemobiliseerde weermacht te rekenen op krachten uit de burgermaatschappij. (…) Naarmate
toch de techniek voortschrijdt, wordt het moeilijker uitvoerbaar en daardoor tevens minder verantwoord
om militairen tot technici op te voeden, in plaats van technici tot militairen”. 202 De krant meent dat
mogelijke bezuinigingen niet eerder in beeld zijn gekomen, omdat de inspecteur der genie ook hoofd is van
afdeling V van het departement: “de strijd over versoberingsmaatregelen wordt dientengevolge voor de
Genie gevoerd in eigen boezem”, terwijl andere wapens “voor dergelijke maatregelen de legerautoriteiten
in een ongelijken strijd tegenover het oppermachtige Departement staan”. En dat, zo stelt de krant, terwijl
het wapen, dat rond 1875 alleen bestond uit een staf en het Korps Mineurs en Sappeurs, juist de laatste
Het rechttrekken van de bedding ter verbetering van afvoercapaciteit en scheepvaart heeft voor- en nadelen voor de
landsverdediging. Bij een beter beheerst waterpeil zal de 'groene rivier' (Beerse en Cuijkse Overlaat) het veldleger in Noord-Brabant
niet hinderen; opnamestellingen Heusden en ’s-Hertogenbosch blijven bereikbaar. Maar tegelijk vermindert de hinderniswaarde van
de Maas. De regenrivier is minder bruikbaar voor voeding van inundaties. NA, CITB, 2.13.40, 219, brief ChGS, No.3119G
(ongedateerd, 1926) en 135G, 4-2-1927, ongeadresseerd.
199 Een voorbeeld uit 1934: de bouw van een particulier benzinestation aan rijksweg 12 Utrecht-Arnhem, in de verboden kringen van
de Werken bij Griftenstein. CVgH vindt het niets, een metalen tank met 6.000 liter ontplofbare brandstof in de hoofdweerstandszone
en eist dat de oliemaatschappij die tank granaatvrij maakt. CITB ontwerpt een 1 m dikke betonnen mantel met kubuswapening,
conform voorschrift VII. Gezien de ontwikkeling van verkeersaanbod en de milieuwetgeving zal de oude tank geruimd zijn. NA, CITB,
2.13.40, 239, brief ChTB, No.49G, 16-4-1934, ongeadresseerd, met tekening TB 1205 'Benzinereservoir van 6000 L.'
200 Het Vaderland, 3-9-1932. In de cavaleriekazerne zijn tot augustus 1938 huzaren gehuisvest. Na de oorlog biedt het gebouw
onderdak aan de luchtmacht. De hoofdingang draagt tot de afbraak omstreeks 1970 huisnummer 24a. Dit deel van de Laan Copes
van Cattenburgh is na de oorlog omgedoopt tot Burgemeester Patijnlaan.
201 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk IX, 55: “Het was feitelijk het enige regiment van de Landmacht, dat
erop vooruitging”.
202 Het Vaderland, 26-6-1927: J.J.C.P. Wilson ‘Is reorganisatie van het Wapen der Genie gewenst?’, idem Militaire Spectator, juni 1927.
198

[69]

jaren fiks is uitgebreid: naast pionier-, spoorweg-, pontonnier- en torpedotroepen bestaat het uit
luchtverdedigingstroepen, verlichtingstroepen, verbindingstroepen en motortroepen. Sinds de
reorganisatie van 1927 bestaat het wapen uit staf, Regiment Genietroepen, Militaire Gasschool en Korps
Pontonniers en Torpedisten. Dat laatste korps is overgebracht vanuit de artillerie. De staf bestaat uit
afdeling V op het departement, de inspectie der genie met CITB. De Geniecommandementen,
Eerstaanwezendschappen, Secties V van de chef generale staf en de commandant Vesting Holland en
onderdelen van de onderwijsinstellingen maken ook deel uit van het wapen.
Vooral de omvangrijke staf ligt onder het vergrootglas. Bij de staf werken circa 130 man, exclusief
ministerieel personeel en lokale geniediensten met terreinwachters. Het leeuwendeel is geplaatst bij de
Eerstaanwezendschappen: per bureau zo’n 11 man, exclusief lokale geniediensten. In 1927 publiceert
kapitein J.J.C.P Wilson in Militaire Spectator een pleidooi voor het behoud van de staf van het wapen der
genie. Er gaan stemmen op om deze om geld te besparen onder te brengen bij Rijkswaterstaat of de
Rijksgebouwendienst. De kapitein acht dat gevaarlijk, omdat de officieren “dan 25 jaar in burgerkleding zou
lopen en practisch gesproken los zou zijn van het Leger”. De chef CITB kapitein C.W. van Dooden
ondersteunt Wilsons pleidooi, hoewel hij van mening is dat “door de belangrijke inkrimping van de
vredessterkte van het leger het oprichten van militaire gebouwen tot de zeldzaamheden is gaan behooren
en voorts de bouw van permanente verdedigingswerken om zuinigheidsredenen is stopgezet, [zodat, JM]
de gelegenheid voor het opdoen van technische ervaring voor de jongere officieren wel zeer gering [is, JM]
geworden’.203 Juist door de oprichting van het CITB staan de bouwtaken van die Eerstaanwezendschappen
nog meer onder druk. De Legercommissie rapporteert in 1929 dat de voorbereiding op oorlogstaken beter
kan, wanneer de officieren van de genie afwisselend zouden dienen bij staf en regiment. Zij constateert dat
eerstaanwezend ingenieurs te eenzijdig beheertaken uitvoeren en, bij een gebrek aan bouwactiviteiten, te
weinig ervaring opdoen. De commissie stelt voor om juist de Rijksgebouwendienst onder het wapen der
genie te brengen en tot die tijd genieofficieren ook taken te laten vervullen bij Rijkswaterstaat of de
Rijksgebouwendienst. Dit pleidooi zal Wilson als muziek in de oren hebben geklonken. Maar de minister
volgt de aanbeveling niet op en de bestaande organisatie van het wapen blijft in de basis ongewijzigd. Het
vraagstuk van adequate oefening en voorbereiding op de bouw van vestingwerken blijft bestaan.
4.5

Voorbereiding in vredestijd: het 77f Voorschrift Inrichten Stellingen, Deel VII, 1920-‘28

4.5.1

Voorbereiding in vredestijd: uitgestelde betonnering

In 1917 is de ‘Toegepaste studie betreffende het inrichten van stellingen’ in de reeks “Tactische en
Technische Wenken voor de Landmacht” uitgegeven. De studie is een poging om standaardisatie in de
betonnering van de stellingen te bewerkstelligen. Tegelijk is tijdens de mobilisatie 1914-‘18 gebleken dat
het van groot belang is om centraal ontwerpen voor schuilplaatsen en kazematten vast te stellen en vast te
leggen. Die standaardisatie heeft als voordeel de troepen kwalitatief beter, maar ook sneller effectiever en
goedkoper zullen kunnen bouwen. Nu de legerleiding met de minister akkoord is dat men stellingbouw in
vredestijd alleen bij uitzondering ter hand zal nemen, is een zorgvuldige voorbereiding van de
oorlogsbetonnering noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een vestingbouwkundig bouwvoorschrift,
met ontwerpregels en beschrijving van het bouwproces. Door zo’n voorschrift breed te verspreiden, zoals
ook de belligerenten tussen 1914 en 1918 gewoon zijn, kan de legerleiding in tijden van spanning snel en
kordaat de in vredestijd uitgestelde betonnering ter hand nemen.
Dit principe van uitgestelde bouw vindt brede steun. Zo meent kolonel van de artillerie A.J.H.C.C.F.
Huizer in 1921 dat de voorbereiding van krachtige inundaties van de Vesting Holland in vredestijd nodig is,
maar dat verdere versterking van de stelling niet op dat moment plaats hoeft te vinden, “doch kan wachten
tot bijvoorbeeld het oogenblik van mobilisatie”. Huizer stelt dat de Vesting Holland die planmatige
versterking nu wel moet voorbereiden, door “rekening te houden met den arbeid der strijdende troepen.
Het werk moet worden uitgevoerd door te organiseeren arbeiders-afdeelingen onder leiding van opzichters
en Ingenieurs, naar in vredestijd gemaakte plannen”. Wanneer alle Secties V beschikken over zo’n
handleiding, hoeven zij niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ook luitenant-kolonel generale staf W.E. van
Dam van Isselt is in 1920 akkoord met uitstel van betonnering, maar om een andere reden. “Het is
ondenkbaar, dat een aanvaller -en dat zou dan het afgetakelde Duitschland zijn- onmiddellijk voor den
Nieuwe Hollandse Waterlinie staat met een grote macht van het zwaarste geschut”. Hij vindt dat inundaties
in vredestijd voorbereid moeten zijn en wil te zijner tijd aan de IJssel het vertragende gevecht voeren.204

203
204

‘Reorganisatie der Genie’, Het Vaderland, 29-6-1927.
Best, ‘Ons Vestingstelsel’, 425, 450.
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4.5.2

De ministeriële opdracht voor het schrijven van Voorschrift Inrichten Stellingen, deel VII

In april 1921 ontvangt het departement het rapport van Cramwinkel en De Man over de studiereis naar
Noord-Frankrijk en België. Twee maanden later schrijft minister van Oorlog Pop dat hij "het van belang
acht, dat (…) vraagstukken nopens de meest gewenschte inrichting en constructie van zware gewapend
betonschuilplaatsen tot klaarheid worden gebracht, aangezien zulks onder meer zijn nut kan afwerpen bij het
uitwerken van overeenkomstige projecten en bij de vervaardiging van memories van verdediging voor de liniën
en stellingen. Mitsdien verzoek ik U mij (aan de hand van de lessen van den jongsten oorlog) na overleg met
den Inspecteur der Genie Uwe meening te doen kennen nopens de algemeene inrichting en wijze van constructie van zware gewapend betonschuilplaatsen, zooals deze bij het op moderne wijze in staat van
verdediging brengen zouden moeten worden toegepast. Gaarne zal ik daarbij vernemen of U het wenschelijk
acht het resultaat van Uwe studie ter zake vast te leggen in een soort van beknopte handleiding, welke aan de
daarvoor in aanmerking komende autoriteiten zou kunnen worden toegezonden".205
Dat verzoek is niet aan dovemans oren gericht. De chef generale staf bericht drie weken later dat hij
een handleiding toejuicht. "Als voorbeelden voor een dergelijke handleiding zouden kunnen dienen de
Belgische Instruction sur les Abris Bétonnés en het Duitsche voorschrift Einzelheiten über Stellungsbau. Echter
wordt vermeend, dat de in laatstgenoemd voorschrift gegeven voorbeelden merendeels te ingewikkeld van
vorm zijn, terwijl ik voorts instem met de conclusie XII van het hiervoor genoemd rapport [Cramwinckel en De
Man, JM], namelijk dat onze versterkingskunst zich dient te richten naar de in België opgedane ervaringen". De
chef pleit voor algemene richtlijnen en gestandaardiseerde typen in volmaakte en minder volmaakte vorm. Zo
kan een genieofficier voor de betonnering van zijn stellingdeel, afhankelijk van beschikbare tijd en middelen,
een recept op maat samenstellen, met al dan niet "uitgangen van gebroken vorm, van luchtdrukdeuren, van
volmaakte aansluitingen en van de meest doelmatige wapening van het beton". In de handleiding moeten
meerdere kleine, in plaats van kleine aantallen grote schuilplaatsen staan: schuilplaatsen voor een groep
infanterie, tien man groot, of een mitrailleur met bediening en munitie. De minister wil ook twee ontwerpen
voor kazematten voor stukken licht en middelbaar kaliber artillerie.206 Precies vijf dagen later, op 6 juli 1921,
krijgt de chef TB opdracht om met de commandant 2e Geniecommandement deze handleiding op te stellen.
Naast technische eisen moet het voorschrift aanschouwelijke plattegronden, opstanden en afbeeldingen
bevatten. De inspecteur der genie wil dat de opdrachtnemers vanwege het open karakter van het
polderlandschap ook de Procedés de dissimulation aux vues ennemies bestuderen, want de zichtbaarheid van
betonschuilplaatsen baart hem zorgen.207 Minister Pop neemt de handleiding op in de reeks '77, Voorschrift
Inrichten Stellingen' van de Koninklijke Militaire Academie. Zo beschikken alle officieren over deze kennis. Voor
de handleiding is een speciale commissie in het leven geroepen, die rechtstreeks onder de inspecteur valt. Deze
Commissie Voorschrift Inrichten Stellingen belast kapitein De Man met het opstellen van de instructie en het
redigeren van het concept. De Man staat sinds 1920 in verband met deze opdracht op het departement
rechtstreeks onder de inspecteur der genie. De eerstaanwezend ingenieurs hebben via de commandant 2e
Geniecommandement inbreng.208
Ook kapitein der genie H.O. Schuhmacher vindt een voorschrift nodig. In 1926 is hij niet onder de indruk van de kennis van
officieren over vestingbouw. “Het zal wel algemeen bekend zijn, dat de Pionier- en Versterkingskunde aan de K.M.A. door de
leerlingen veelal als een soort nachtmerrievak voor het examen beschouwd wordt, en inderdaad blijven de meeste
examenresultaten beneden de prestaties, die in den loop der verblijfjaren werden geleverd. (…) Voor een belangrijk deel is de
gewoonlijk geringe oogst ook te wijten aan het feit, dat men zich het constructieve element dezer hulpwetenschap niet
voldoende tracht eigen te maken, omdat men dit element ten onrechte voor een quaestie van secundair belang verslijt”.
Daarbij zijn de Nederlandse voorschriften verouderd. "Naar verluidt zijn er weliswaar reglementen en voorschriften op dit
gebied in de maak, doch wanneer men kennis neemt van wat er in het buitenland in dit opzicht reeds na den wereldoorlog is
uitgegeven, dan vraagt men zich eenigszins huiverachtig af, wanneer wij ons eveneens zullen kunnen verheugen in
pioniervoorschriften en dergelijke, die op de hoogte van hun tijd zijn. (...) Om aan te toonen, dat men ernst behoort te maken
met de constructieleer en dat men het daarmede voortaan niet meer op een accoordje zal kunnen gooien, zij nog
medegedeeld, dat er eerlang een Handleiding voor den Bouw van Zware Gewapend Betonschuilplaatsen zal verschijnen, niet
uitsluitend ten gebruike van Genietroepen of speciaal te organiseeren technische troepen, doch voor alle wapens, omdat men

CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief DvO, Geh.Litt.D57, 11-6-1921, aan ChGS. 77f: voorschrift VII is het 1e deel van de
Voorschriften Inrichten Stellingen no 77, waarmee de minister tussen 1928 en 1935 kennis op onderwerpen ter voorbereiding van
stellingen vastlegt. Het opstellen, uitbrengen en verspreiden is onderdeel van de vredesvoorbereiding.
206 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief ChGS, No.1755, 2-7-1921, ongeadresseerd.
207 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief IdG, No.1516, 6-7-1921, aan ChTB en C2eGC. Drie jaar na voorschrift VII verschijnt deel IX:
‘Maskeering’. Grenson, Construction d’abris bétonnés en série, Revue du Génie Militaire, 1921, 270-278, waar opgave van hoeveelheid
manschappen, betrokken bij schuilplaatbouw; gebruik van gereedschappen; benodigde tijd et cetera.
208 NA, HKVgH, 3.09.20, 22, 797a, 'Handleiding Zw.G.B-S.', brief J.H. de Man, Frederik Hendrikstraat 132, Utrecht, ongedateerd (1929),
aan W.H. Schukking. Onduidelijk is waarom De Man het TB verlaat, voor directe aansturing door de inspecteur.
205

[71]

de noodzakelijkheid aanvaardt -let wel aanvaardt!- dat ieder wapen in staat moet zijn zelf (lees ook: zelfs) eenvoudige
gewapend betonschuilplaatsen te vervaardigen".209

4.5.3

De theoretische grondslag: typologie, detaillering en bouwproces

De Man zet in het najaar van 1921 de eerste lijnen op papier voor het 'Voorschrift Inrichten Stellingen, Deel
VII. Bouw van Zware Gewapend Beton-Schuilplaatsen'. De instructie geeft tactische grondlagen, technische
aanwijzingen en beschrijft het daadwerkelijke bouwproces, uitgaande van standaardisatie in ontwerp,
uitvoering, materiaal en arbeid. De Man stelt dat het bouwproces pas bij oorlogsdreiging of zelfs tijdens het
conflict plaatsvindt: standaardisatie is dus essentieel. Het aantal typen schuilplaatsen is daarom beperkt tot
acht stuks, alle bestemd voor een infanterieregiment in de hoofdweerstandszone. Uit het voorschrift blijkt
een grondige kennis van de Duitse werken in België. Hierop wijzen zowel de systematiek van het ontwerp,
de modulariteit van de onderdelen, het werken met prefab-elementen, de keuze van materialen en details
zoals wapening, plaatsing van het schietgat en de toepassing van gebroken ingangen. In het
commissierapport uit maart 1921 is een tekening van De Man opgenomen van een Duitse betonstenen
granaatvrije schuilplaats voor 1/4 sectie. Deze is voor wat betreft ontwerp, samenstelling en afmetingen
nagenoeg identiek aan het ontwerp voor de schuilplaats voor ¼ sectie in het voorschrift VII. Het is een
tekenend voorbeeld van De Mans voorkeur voor de solide, technisch superieure Duitse versterkingskunst.
In ‘Het gewapendbeton in den stellingoorlog’ stelt De Man in 1923 dat in 1914-’18 de Duitse kwaliteit
bereikt is, zonder dat de troepen te velde beschikten over een standaardwerk. “Dat men aan Duitsche zijde
toch zoovele technisch goed uitgevoerde en wat inrichting betreft goed doordachte gewapend betonschuilplaatsen heeft gebouwd, moet dan ook worden toegeschreven aan den bijzonder technischen aanleg
van het Duitsche Volk im großen Ganzen; op het technische gebied der versterkingskunst en in het bijzonder
voor wat betreft het maken van gewapend beton-schuilplaatsen wonnen zij het herhaaldelijk van de
Geallieerden”.210
Volgens De Man is er geen twijfel meer over de noodzaak van de bouw van gewapend betonnen
schuilplaatsen.211 Door tactiek en techniek van de artillerie is het beschikken over bomvrij onderkomen een
gebiedende eis. In de praktijk moet de troep zoveel mogelijk schuilplaatsen bouwen, in een zo zwaar mogelijke
uitvoering. Een ieder in de stelling, technisch geschoold of niet, moet bijdragen aan de bouw. Het vierledige
doel van het voorschrift is: (1) Het "technisch weinig onderlegde personeel van alle wapens" te leren onder
deskundige leiding werken te bouwen; (2) "Tot normalisering bij den bouw van schuilplaatsen te komen,
waardoor de vervaardiging daarvan kan worden bespoedigd"; (3) Voor technisch personeel "genormaliseerde
grondtypen" aan te bieden, "die als basis kunnen worden gebruikt bij het bouwen van gewapend BetonSchuilplaatsen van afwijkende en meer ingewikkelde inrichting in achterwaarts gelegen stellingen"; (4) "Om
het Geniepersoneel in de gelegenheid te stellen (uitgaande van even genoemde genormaliseerde grondtypen)
voor uitvoering in vredestijd, gewapend beton-schuilplaatsen te ontwerpen, welke aan hooge eischen voldoen".
Het voorschrift heeft aandacht voor de tactische grondslagen van stellingbouw. Schuilplaatsen (W.15-21) en
(W.12-15) zijn in een stellingoorlog nodig om het passieve weerstandsvermogen op te voeren. Door de
zichtbaarheid is het gebruik van omvangrijke aarden schuilplaatsen in het polderlandschap nauwelijks
mogelijk. Dus zal het Nederlandse leger de schuilplaatsen bouwen in gewapend beton, dan wel in
noodgevallen in beton, versterkt met spoorstaafpakketten, profielijzeren balken, of in ongewapend beton.
Wanneer de troep de hoofdweerstandszone in de nabijheid van de vijand moet versterken vereist dit een
andere aanpak. In de stilte van de nacht bouwt men met betonstenen, in plaats van een houten bekisting.
Type I (6,5 x 5,4 x 3 m) is een standaard 'Schuilplaats voor geweer- of mitrailleurgroep' is het type,
dat in 1939 met zware, taps toelopende bovendekking en verbeterde driedelige stalen deur als schuilplaats
P op het Oost- en Zuidfront Vesting Holland veelvuldig is gebouwd.212 Type II, 'Flankerende kazemat voor
1 mitrailleur met bediening' (5,5 x 5,4 x 3 m) heeft een kleine gevechtsruimte (1,5 x 2,9 x 1,2 m). Het
schietgat (30°) is door schuivende stalen platen tussen ingebetonneerde spoorstaven afsluitbaar. In de
H.O. Schuhmacher, kapitein der genie, ‘Over de noodige kennis van Pionier- en Versterkingskunde bij Officieren’, Militaire
Spectator, 95, 1926, 415-419. “Voor wie vertrouwd is met het onderwijs in een constructievak (en dat is het elementaire gedeelte der
Pionier- en Versterkingskunde toch bij uitnemendheid, al zijn de constructies vaak maar zeer primitief) zal het wel geen betoog hoeven,
dat een dergelijk vak alleen grondig te leeren valt, door teekeningen, of, bij werken van eenvoudigen aard, door schetsen, die de leerling
moet kunnen ontwerpen en vervaardigen”.
210 J.H. De Man, kapitein der genie, ‘Het gewapend beton in den stellingoorlog’, Orgaan der vereeniging ter beoefening van de
krijgswetenschap, 1923-‘24,153-257, 178. De Man prefereert de Duitse ontwerpen, hetgeen weerlegt dat Duitse fortificaties
“uiteraard (…) na afloop van de Eerste Wereldoorlog niet door andere landen als voorbeeld voor moderne verdedigingsstelsels zijn
genomen”, R. Rolf, Het Duitse fortificatie-ontwerp 1935-1945, Beetsterzwaag, 1985, 14.
211 Geciteerd uit No. 77f. Voorschrift Inrichten Stellingen. Deel VII. Bouw van Zware Gewapend Beton-Schuilplaatsen (V.I.S. VII, Zw.G.B.Schuilpl.), (Aanschrijving DvO van 14 Januari 1928, IIde Afd., No.9), Breda, KMA, 1928. Met 4 bijlagen, waarvan IV bijgevoegd.
212 Met afwachtingsruimte (2,5 x 2,9 x 1,2 m, periscoopbuis) en aan keelzijde portaal (gebroken ingang, geweerschietgat). Aan
keelzijde twee ingebetonneerde ventilatiebuizen en een dubbele kabelbuis voor telefoon.
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afwachtingsruimte is een flankerend schietgat. Type III, 'Schuilplaats voor een ½ sectie' (6,5 x 9 x 3 m) is
ook een bekende: de opzet met rechthoekige plattegrond, de lange zijde parallel aan de frontlijn,
gecombineerd met een dubbele ingang, herinnert aan Type ‘18 voor ½ sectie, maar nu met dubbele
ventilatiebuis, kubuswapening, zwaardere horizontale dekkingen en de toepassing van twee gebroken
ingangen, elk met geweerschietgat.213 Type IV, 'Flankerende kazemat voor 2 mitrailleurs met bediening'
(5,5 x 9 x 3 m) betreft een dubbelkazemat; feitelijk een verkleinde, van schietgaten voorziene versie van
type III, zoals type II is afgeleid van type I.214 Type V, 'Frontale kazemat voor een mitrailleurgroep of voor 1
zware mitrailleur met bediening' (6,5 x 8,2 x 3 m) betreft een combinatie van typen I en II. 215 De
commandoposten
type
VI
'Compagniescommandopost
met
uitkijkpost'
en
type
VII
'Bataljonscommandopost met uitkijkpost' zijn, zoals type VIII, 'Eerstehulppost', sterk verwant aan type III,
de schuilplaats voor ½ sectie.216 Type IX, 'Flankerende kazemat voor 1 kanon van 7 Veld' (8,2 x 11,3 x 2 m)
wijkt door de functie sterk af van de andere, al is de gestandaardiseerde opzet herkenbaar. 217 Type X,
'Frontale kazemat voor 1 houwitser van 15 lengte 17' (9,3 x 25 x 3,9-4,8 m) is bestemd voor
krombaangeschut voor accesbestrijking.218 Deze artilleriekazematten zijn een vreemde eend in de bijt: het
kazematteren van vuurmonden is niet gebruikelijk. "Ofschoon gemakkelijke verplaatsbaarheid van de
artillerie in het raam der moderne gevechtshandeling een eerste eisch is, kan het in enkele bijzondere
gevallen voorkomen dat kazematten voor geschut moeten worden gebouwd". Het voorschrift voorziet in
kazematten voor het kanon 7 Veld en de houwitser 15 lang 17. Het lichte kaliber is geschikt als
gekazematteerd pantserafweergeschut, in tegenstelling tot het stuk 6 Veld, dat een te grote terugloop heeft.
Het moderne kanon 10 Veld is niet te kazematteren: de vuurmond vergt een te groot schietgat.219
[34 afbeelding V.I.S. VII, 1:100, pg, dsn frontale kazemat (W.15-21) type V C, KMA Breda 1928]
[35 afbeelding V.I.S. VII, materiaalstaat frontale kazemat (W.15-21) type V C, KMA Breda 1928]
[36 afbeelding V.I.S. VII, 1:100, pg, dsn schuilplaats ½ sectie (W,15-21) type III A, KMA Breda 1928]
[37 afbeelding V.I.S. VII, 1:100, pg, dsn schuilplaats geweer- of mitrailleurgroep (W.21-28) type I J, KMA Breda 1928]

De ongedeelde afwachtingsruimte is met 2 standaarddeuren met de gang verbonden; periscoopbuis. Het voorschrift bepaalt dat
men de omvangrijke schuilplaats niet in het voorste deel hoofdweerstandszone mag bouwen: daar is type I te gebruiken.
214 De voormalige afwachtingsruimte is door een 1 m dikke scheidingswand in twee gevechtsruimten verdeeld, elk qua identiek aan
type II. Beide ruimten hebben zoals type III gang met separate ingangen, geweerschietgat, periscoopbuis en spreekbuis. Elke
gevechtsruimte heeft twee telefoonkabelbuizen. De kazemat heeft een rondom 1 m uitspringende grondplaat.
215 Vanwege het frontale schietgat (30°) in de gevechtsruimte (1,5 x 2 x 1,2 m) heeft de bezetting een afwachtingsruimte (2,5 x 2,9 x
1,2 m). Een schietgat heeft in de frontdekking grotere afmetingen dan in flankerende wanden. De afwachtingsruimte is los van de
gevechtsruimte bereikbaar: de ruimten zijn parallel aan de frontlijn gegroepeerd, met verbindingsgang aan de keelzijde, conform
type IV. In de afwachtingsruimte is een periscoopbuis en twee kabelbuizen voor telefoonlijn. Via de spreekbuis is contact met de
gevechtsruimte. Tussen de beide ruimten is een 1,25 m dikke scheidingswand. Anders dan type IV heeft de schuilplaats één
gebroken ingang, gedekt met een geweerschietgat. Rondom uitspringende vloerplaat.
216 Commandoposten zijn altijd (W.21-28). Type VII heeft (op de hoogte na) identieke afmetingen (6,5 x 9 x 3,5-4,6 m) en een
dubbele gebroken uitgang. Het verschil met type III is de afwachtingsruimte met een commandoruimte (2,5 x 4,7 x 1,6 m, met
periscoopgat) en uitkijkpost (0,8 x 0,8 x 3,6 m), gescheiden door een 1 m dikke scheidingswand met deur en spreekbuis. Via 5
klimijzers naar de bovenbouw (3,3 bij 3,3 m, binnenzijde 0,8 x 0,8 m). Door een 6 cm hoge kijkspleet is het terrein 180° waar te
nemen. De 35 cm dikke dekking van de luifel heeft een gronddekking en ingebetonneerde maskeringshaken. Via een enkele deur
komt de commandoruimte uit op de gang, die zowel vanuit de ruimte als de uitkijkpost via een geweerschietgat is te bestrijken. Type
VI (6,5 x 7,2 x 3,5, plaatselijk 4,6 m) is gelijk aan type VII, met een kleinere commandoruimte (2,9 x 2,5 x 1,6 m). Type VIII heeft als
eerstehulppost grotere afmetingen (7,7 x 12 x 3,5 m) met twee portalen (3,1 x 2,8 x 1,6 m) voor twee mannen met brancard. Daartoe
is de ingang tot 1,2 m verbreed. Via een voorportaal (2,5 x 2,8 x 1,6 m) betreedt men de zaal (2,5 x 9,5 x 1,6 m), waar bij de
verbandpost enkele stapelbedden staan.
217 Het kanon is flankerend opgesteld met dekkingen (1,5 m) beschermen het schietgat (max. elevatie 20°, schootsveld 30°), maar
ook is de afwachtingsruimte (3,4 x 2,5 x 2 m) met periscoopbuis er schuin vóór geprojecteerd. De zijdekking, waarin zich het
schietgat bevindt, staat 70º op de overige wanden, voor het benodigde schootsveld. Via een geweerschietgat in de keeldekking kan
men vuur voorlangs het schietgat uitbrengen. De ventilatiebuis mondt bij dit schietgat uit. Vanwege de rookontwikkeling van het
kanon kan dat nadelig zijn, ook omdat de 2e ventilatiebuis in de gevechtsruimte uitkomt. Aan de frontzijde een munitiemagazijn (1,9
x 3 x 2 m) en een telefoonruimte (1,9 x 2 x 2 m) met kabelbuizen, zonder ventilatiebuis. Alle ruimten komen direct uit in de
gevechtsruimte. Het kanon op radaffuit staat in de gevechtsruimte (3,2 x 5,4 x 2 m). Het schietgat, aan de bovenzijde afgeschuind, is
open, met maskeringshaken. De loop steekt niet buiten het schietgat: de mondingsknal zal overlast veroorzaken. Omdat het kanon in
en uit moet rijden is de ingang 1,7 m breed; met wegneembare stijl is een standaarddeur te gebruiken; de resterende opening is te
vullen met zandzakken: een zwak punt in het ontwerp.
218 De gevechtsruimte (6,5 x 9 x 2,5 m) voor krombaangeschut met radaffuit heeft een schietgat (3 x 2,3 m), met horizontale
schermen te maskeren. De overstekende luifel is aan de onderzijde afgeschuind (elevatie 45°, schootsveld 120°). Standaardkubuswapening. Ter weerszijden van de gevechtsruimte onder een hoek van 30° (als gevolg van schietgat 120°); plaats en lengte van
de tussenwanden zijn een gegeven, gezien het richten van het kanon. Als gevolg van de standaardmodules van het voorschrift, liggen
de vleugels onder een hoek. Zo is (1) zo weinig mogelijk materiaal gebruikt en (2) verminderd het gevaar voor flankerend vuur in
het schietgat en (3) is de uitwerking van een schietgattreffer op aanpalende ruimten geringer. Links van de gevechtsruimte, achter
een zware tussenmuur met gebroken ingang, de personeelsverblijven, zoals bij type IX alleen via de gevechtsruimte toegankelijk.
Met telefoonruimte (1,7 x 1,5 x 2 m) met kabelbuis en afwachtingsruimte (3,2 x 2,2 x 2 m) met portaal en periscoopbuis, beide met
ventilatiebuis. Ter rechterzijde een in opzet identieke vleugel voor munitieopslag, met ruimte voor ontstekingen. Aan de keelzijde
een 2,2 m brede opening. Deur met wegneembare stijl, opgevuld met zandzakken.
219 NA, HKVgH, 3.09.20, 31, 1715A, brief CV, No.3148, 21-10-1929, aan MvD.
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Het voorschrift laat zien dat de auteur de laatste ontwikkelingen op het gebied van de versterkingskunst kent.
De Man meent een realistische inschatting te kunnen maken over productie onder druk van oorlogsdreiging.
Toch zien we bij de ontwerpen enkele zwaktes. De omvang en in enkele gevallen het aantal schietgaten, maar
ook de zwakke keeldekkingen, maken de bouwwerken kwetsbaar. De vloerplaat heeft uitsluitend een zware
hoofdwapening. Die zal gemakkelijk kunnen scheuren. Ook beschrijft het voorschrift minder volmaakte
varianten, met een wapening beneden de minimumsterkte. Ten slotte is de afwezigheid van bepantsering
bezwaarlijk, zeker bij de uitkijkpost. Per type zijn weerstandsvermogen (W.12-15), (W.15-21) en (W.21-28)
uitgewerkt. Van typen I, II, II, V en VI bestaan "minder volmaakte" varianten, maar ook een monoliet-versie
met betonsteen-bekleding. Van typen VII, VIII, XI en X bestaat maar één variant. Dat brengt het aantal
uitvoeringsmogelijkheden op 46 stuks. De kleinste is mitrailleurkazemat II-g van 14,5 m2. Zo’n constructies
hebben het nadeel dat zij relatief grote hoeveelheden materiaal verbruiken, meer arbeiders vereisen en een
langere bouwtijd hebben dan grotere werken. Maar daar staat tegenover dat de spreiding van doelen beter
is: het mindere weerstandsvermogen weegt op tegen de verminderde trefbaarheid. De gulden regel is dat
in elk bouwwerk minimaal tien en maximaal 25 man kunnen schuilen. De schuilplaatsen hebben een
heldere modulariteit in afmetingen en technische detaillering. Afmetingen en constructie van gang,
gevechts- en afwachtingsruimte zijn gestandaardiseerd. De inwendige hoogte bedraagt 1,2 m; commandoen eerstehulpposten hebben stahoogte: 1,6 m. Door het geknikt uitvoeren van de keeldekking bij de ingang
is het direct vuren op deuren niet mogelijk. Die deuren openen altijd naar buiten, behalve bij kwetsbare
ruimten als wapenopstelplaats en uitkijkpost: dan scharniert de deur naar binnen, om de uitwerking van
schiet- en kijkgattreffers te beperken. Alle werken hebben een gronddekking (30 cm),
periscoopdoorvoering in bovendekking en een boven- en ondergrondse kabelbuis. Elke afwachtingsruimte
heeft twee ventilatiebuizen in de keeldekking (commando- en eerstehulppost) of een aparte ventilatiebuis
(gevechtsruimte). De dekkingen zijn bij alle typen overeenkomstig, bij gelijk weerstandsvermogen. 220
Boven schietgat, deur en ingang is een extra lateiwapening aangebracht.
Elke schuilplaats is op drie wijzen te construeren. De eerste wijze is de meest volmaakte: in dat
geval betreft het een gewapend betonnen monolietconstructie. "Ten gevolge van de aanwezigheid der wapening wordt de uitwerking der voltreffers gelokaliseerd, het optreden van groote openstaande scheuren
voorkomen en voor zoover scheuren optreden, worden de daardoor los van elkander liggende stukken beton
door de wapening bijeen gehouden, zoodat deze bij een voortgezette beschieting niet worden uiteengeworpen.
Ook wordt door de wapening het in de schuilplaatsen naar binnen vallen van stukken beton voorkomen".221
Een variant betreft de bouw van monolietconstructies met betonstenen wanden. Als het timmerwerk voor een
bekisting vanwege "geraas" niet mogelijk is, voldoet zo’n constructie. De derde wijze is "een minderwaardige
constructie" met gewapend betonblokken, die met bandijzeren beugels of staven onderling verbonden zijn. Dit
mag alleen "wanneer het maken van monolithische gewapend beton-schuilplaatsen onmogelijk is wegens
vorst": de prefabelementen zijn volgens "genormaliseerde werkteekeningen" te verbinden. In het uiterste
geval, als er geen beton voorhanden is, legt de troep veldversterkingen aan. Maar: "In geen geval mogen
schuilplaatsen in ongewapend beton (hetzij als monolith gestort al dan niet met daarin verwerkte railpakketten
of lagen profielijzeren balken, hetzij in den vorm van vooraf gereed gemaakten blokken) worden uitgevoerd".222
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de factoren tijd, materiaal, arbeid en kennis kiest men de
constructiewijze en het type. Het voorschrift bevat tips voor serieproductie, zoals de centrale distributie van
geprefabriceerde onderdelen en grondstoffen, het gezamenlijk aanmaken van passend wapenijzer, te
hergebruiken bekisting en efficiënte transportwijzen naar de bouwlocatie. Omdat er in de praktijk een tekort
aan bouwmateriaal en gereedschap zal zijn en de manschappen weinig of geen bouwervaring hebben, zijn er
alternatieven voor schietgaten, wapeningsnetten of Considère-haken voorzien.
De handleiding behandelt het proces stap voor stap, daarbij ingaand op nut, noodzaak en
technische uitvoering van de onderdelen. Voor de fundering is het, vanwege de kracht waarmee projectielen
inslaan, nodig om het draagvermogen van de grond te verbeteren. Het voorschrift maakt daarom die

Bij een weerstandsvermogen (W.15-21) is de frontdekking 1,5 m dik, zijdekking 1,25 m, keeldekking 60 cm en bovendekking 1,2
m. De binnenwanden zijn 60 cm dik; de ingangsopeningen 90 cm breed, de deuropeningen 70 cm.
221 Dekkingen zijn aan de onderzijde met hout gevoerd (of golfplaat, plaatijzer) om afschilferingen op te vangen. In vredestijd
gebouwde schuilplaatsen hebben tussen wapening en onderste laag beton kippengaas; in oorlogstijd brengt men hout aan. Onder de
dekking zijn in de wand moerbouten ingestort, waaraan hoekijzers voor het dragen van de voering.
222 Elk type is constructief op verschillende wijze en met verschillend weerstandsvermogen samen te stellen. De numerieke aanduiding
heeft daarom toevoegingen, die duiden op weerstandsvermogen en constructiewijze: A: schuilplaats in gewapend beton (W.15-21),
volmaakt; B: schuilplaats in gewapend beton (W.15-21) met betonstenen bekisting, volmaakt; C: schuilplaats in gewapend beton (W.1521), minder volmaakt; D: schuilplaats in gewapend beton (W.15-21) met betonstenen bekisting, minder volmaakt; E: schuilplaats in
gewapend beton (W.12-15), volmaakt; F: schuilplaats in gewapend beton (W.12-15) met betonstenen bekisting, volmaakt; G: schuilplaats
in gewapend beton (W.12-15), minder volmaakt; H: schuilplaats in gewapend beton (W.12-15) met betonstenen bekisting, minder
volmaakt; J: schuilplaats in gewapend beton (W.21-28), volmaakt; K: schuilplaats in gewapend beton (W.21-28), minder volmaakt.
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krachten inzichtelijk. Een schuilplaats is niet zwaar, maar een voltreffer kan de fundering tijdelijk enorm
belasten.223 Bodemonderzoek is dus altijd noodzakelijk. Meestal is een fundering op staal mogelijk. Maar in
polders is een kazemat, omdat het schootsveld zeer nauw komt, altijd te bouwen op verstevigde grond:
langs een dijk, op een erf, tegen een gebouw of in het grondlichaam van een spoorlijn.224 Het voorschrift
besteed veel aandacht aan aard en aantal van de toegangen. In de regel zijn dat er twee, maar bij een kleine
schuilplaatsen of een kazemat, waar het schietgat doorgaans fungeert als nooduitgang, volstaat een enkel
exemplaar. "De ingangen moeten bij voorkeur een gebroken vorm hebben, teneinde te beletten, dat
terugspringende scherven van projectielen in de eigenlijke binnenruimte van de schuilplaats
terechtkomen”. In de terug liggende muur is dan plaats voor een schietgat voor geweer of het werpen van
granaten. De breedte van de toegang is afhankelijk van het wapen: 90 cm voor een lichte mitrailleur, 1,2 m
voor een zwaar exemplaar. De deuren en kozijnen zijn standaard in het AVP opgelegd. Ze bestaan uit twee
10 cm dikke houten bladen, opgeklampt in drie lagen en "voorzien van een zwaren grendel aan de
binnenzijde", gasdicht in ijzeren kozijnen te hangen. De twee bladen zijn elk apart te openen, tegen
versperring. "Deze kozijnen zijn van een universeeltype; men kan ze zoowel toepassen voor schuilplaatsen,
inwendig hoog 1,2 M. Als voor schuilplaatsen inwendig hoog 1,6 M.; ze zijn evenzeer geschikt voor links- als
voor rechtsdraaiende deuren".225 De standaard kozijnmaat is 1,6 m, die bij binnenhoogte van 1,2 m 40 cm
in de dekking steken. Een verankering van het kozijn is niet nodig, daar deze in vloerplaat en dekking steekt.
De deur is gasdicht, door de binnenzijde van het kozijn af te sluiten met stroken vilt of wol en in de
deurkieren stroken geolied papier te proppen. Bij een gasaanval is aan de buitenzijde een met
neutraliserende vloeistof bespoten wollen gordijn te hangen.
De plaatsing en constructie van schietgaten is in een aparte paragraaf beschreven. De auteurs zijn
bezorgd voor schietgattreffers. De vuistregel luidt: in een dekking die aan frontaal vuur onderhevig is, is
alleen een frontaal schietgat, wanneer er een aparte afwachtingsruimte voor de bezetting is, zoals typen Va,
Vj en Vc.226 Er zijn ook precieze aanwijzingen voor de plaatsing: "De zijwand van het frontale schietgat aan
de zijde, waar zich de afzonderlijke afwachtingsruimte bevindt, wordt steeds loodrecht op het binnenvlak
van de muur geplaatst. Maakt de as van het schootsveld een kleinere hoek met de frontlijn dan 75º, dan
moet de eigenlijke kazematruimte steeds aan de van den vijand afgekeerde zijde worden gemaakt".
Wanneer een vijand sterk echarperend vuur kan afgeven, heeft ook een flankerend schietgat kans op
schietgattreffers.227 In zo’n geval is geen flankerende kazemat te bouwen, maar een open gevechtsstelling
naast de schuilplaats, dan wel een frontale kazemat. “In elk concreet geval, waarbij de bouw van een
kazemat wordt overwogen, gaat men dus (nadat het schootsveld is vastgesteld) na, welke de uiterste
richting van 's-vijands echarpeervuur is en bepaalt daaruit, of een flankeerende dan wel een frontale
kazemat toepassing moet vinden en, vervolgens, hoe deze moet zijn georiënteerd". Elk schietgat heeft een
trechtervormige plattegrond, loopt naar de buitenzijde van de dekking toe breed uit en heeft een
schootsveld van maximaal 30º. Het bovenvlak is "om constructieve redenen" horizontaal. Die bovenzijde
moet men, wanneer vuur verder dan 3.000 m nodig is, afschuinen vanwege de elevatie van de
mitrailleurloop. Hoe zwaarder de frontdekking is, hoe dieper het schietgat zal zijn en hoe minder ver men
kan vuren.228 Het voorschrift adviseert vanwege het gevaar van ricochetteren om het bekistingshout op de
schietgatwanden behouden, "met het doel naar binnen vliegende kogels en scherven zooveel mogelijk op te
vangen. (…) Bij den bouw van kazematten in vredestijd verdient het aanbeveling in de schietgatwanden,
met behulp van rails, brekingen aan te brengen". De afsluiting van het schietgat gebeurt met twee langs de
De schuilplaats Type IIIa (W.15-21) met een inwendige hoogte van 1,2 m vergt 146,6 m3 beton. Met een gronddekking van 30 cm
en een bezetting van 25 man weegt het geheel 388.000 kilo. De belasting van de bodem is circa 0,66 kilo per cm2, terwijl vaste grond
circa 3 kilo toestaat. Een beschieting verandert de balans: een voltreffer van kaliber 15 cm geeft 396.000 kilo extra druk, een 21 cmgranaat 1.050.000 kilo, terwijl een 28 cm-granaat de druk laat toenemen tot 3.500.000 kilo.
224 Het draagvermogen van de grond verbetert met lagen aangestampt heizand. Een paalfundering vergt deskundig advies. "In geval
van nood" heit de troep tersteeks: aan de keelzijde schuilplaats onder een hoek 1:3, naar frontzijde oplopend tot 1:10. De fundering
is met een grindkist van 1-2 m beschermd zodat projectielen niet onder de vloerplaat doordringen. Die vloerplaat steekt 1,5 m uit
(W.15-21) en 2 m bij (W.21-28). Ter voorkoming van rechtstreekse treffers op het beton is in de polder een gronddekking nodig. Bij
wanden die niet of aan echarperend (max. 45°) vuur zijn blootgesteld volstaat een scherfvrije dekking. Ook inwendige, niet aan
rechtstreekse treffers blootgestelde dekkingen zijn scherfvrij. Ter maskering en ter bescherming tegen atmosferische invloeden ligt
op de bovendekking een grondlaag van 30 cm. Aan de binnenzijde is een voering van 6,5 cm dikke gecarbolineerde, dubbele houten
battings, die scheurvorming aan het zicht van de bezetting onttrekken. In oorlogstijd zijn deze 3 cm in de zijdekking ingebracht: zij
dienen ook als bekistingshout voor het storten van de bovendekking.
225 “Dit is bereikt, door de stijlen, die van normaalprofiel No. 20 zijn gemaakt, beide gelijkelijk te voorzien van een serie gaten. De
duimen en de onder- en bovendorpel zijn met moerbouten op die stijlen bevestigd (moeren aan de binnenzijde!)”.
226 In het voorschrift is dus geen rekening gehouden met de bouw van pagkazematten.
227 "Eenvoudigheidshalve" volstaat een kazemat-afwachtingsruimte (type IIa-IIk, behalve IIi). De zijkant schietgat staat loodrecht op
de muur. "Bij een schootsveld van 30° mogen slechts dan flankerende kazematten worden toegepast, als, in plattegrond gemeten, de
uiterste schootsrichting naar 's-vijands zijde een hoek van ten minste 15° maakt -aan de eigen zijde- ten opzichte van en met de
uiterste richting van het te verwachten vijandelijk echarpeervuur.”
228 Een kazemat type Vj heeft een bereik van 2.500 m, terwijl de ontwerpen Iia, IIc en IVa 3.000 m toestaan.
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binnenzijde van de dekking, in geleiderails schuivende ijzeren schietgatluiken, elk twee cm dik.229 "Uit den
aard der zaak zijn schietgatafsluitingen bezwaarlijk gasdicht te maken", zo waarschuwt De Man. Alle
schuilplaatsen hebben een periscoopgat, ook geschikt voor de seinlamp.230 Voor de aanvoer van verse lucht
en afvoer van rookgassen zijn er twee ingebetonneerde ventilatiekanalen.231 De afvoer van rookgas zal via
het mitrailleurschietgat afdoende kunnen plaatsvinden, zo verwacht De Man.
Bij voorkeur gebruikt de troep voor werkvloeren, vloeren en dekkingen één beton, dat met de
betonmolen is te bereiden.232 Te velde zal dit vaak met de hand gebeuren. Door voldoende te porren en
roeren voorkomt de bouwploeg grindnesten en hecht het beton aan de wapening. Het wapeningsijzer is
centraal verstrekt en kan men desnoods geroest gebruiken. Vanwege de standaardisatie schrijft het
voorschrift 1,2 en 2,5 cm betonijzer toe. Ook is gestreefd naar gelijke lengte van wapeningsijzers. 233 De
troep draagt zelf zorg voor gereedschap en knipt, buigt, vlecht en last het ijzer aan de hand van tekeningen.
"Eenvormigheid bij den bouw der schuilplaatsen opent de mogelijkheid alle overeenkomstige
wapeningsstaven gelijk van lengte en vorm te maken, waardoor aanmaak in massa mogelijk is". 234 De
bekisting vormt een stevige, zelfstandige constructie, met onderdelen die na gebruik in één deel kunnen
worden hergebruikt. "Als een groot aantal schuilplaatsen van hetzelfde type dient te worden gebouwd,
gelijk bijvoorbeeld steeds het geval zal zijn met schuilplaatsen voor geweer- en mitrailleurgroepen en
kazematten voor mitrailleurs en hun bediening, dan verdient het aanbeveling de bekistingen te
normaliseren".235
[38 afbeelding V.I.S. VII, 1:25, dsn mitrailleurschietgat, volmaakt type, KMA Breda 1928]
[39 afbeelding V.I.S. VII, pl schematische voorstelling ‘gang van het betonstorten’, KMA Breda 1928]

De Man beschrijft nauwgezet de organisatie van het bouwproces. Hij gaat er daarbij van uit dat de
bouwplaatsen in vredestijd globaal zijn verkend. Voor een succesvolle campagne is een snel besluit over
aantal, plaats en type schuilplaatsen voorwaardelijk. De commandant kan dan telegrafisch bij het AVP een
bestelling plaatsen. Na verkenning van het terrein vindt bodemonderzoek plaats en organiseert men
materialentransport vanaf station of haven, zo mogelijk met smalspoor. "Een goede organisatie van het
technisch toezicht en van de arbeidskrachten is in het belang van een snelle uitvoering en is des te meer
noodig, naarmate de schuilplaatsenbouw door minder technisch onderlegd personeel moet worden
uitgevoerd. Bedoelde organisatie dient zich uit te strekken tot de stelling (of het stellinggedeelte) in haar
geheelen omvang". Pragmatiek staat voorop: een militair die in het dagelijkse leven burgeraannemer is,
krijgt een passende taak en de werkploegen bestaan zo mogelijk uit bouwvakkers. Door delen van het werk
aan burgeraannemers op te dragen, of het vervaardigen van wapeningsstaven centraal te organiseren, kan
men het bouwproces versnellen. "Eveneens verdient aanbeveling de centrale aanmaak van
genormaliseerde houten bekistingen (…) in het pionierpark, dat doorgaans per divisie bij de

De geleiderails zijn 25 cm in de dekking gelaten en bestaan "uit 4 stukken rails, welke 2 aan 2 zijn gekoppeld, benevens 2 ijzeren
blinden met opgeklonken handvatten". Net als kozijnen en geweerschietgatafsluitingen (dubbel kanaalijzerprofiel met schuifluik (2
cm dik), met staafwapening verankerd) is die in het AVP opgelegd. Bij betonbekisting zijn geleiders en luik met twee
ingebetonneerde spoorstaven verankerd. Het geweerschietgat is in dat geval niet aan de betonwapening te verankeren.
230 In de bovendekking is een "ijzeren of zinken buis, kachelpijp als anderszins" (11 cm doorsnede) in te betonneren, met "passend
stuk rondhout", opgevangen met een op ingebetonneerde beugels liggend profielijzer. Lens-schuilplaatsperiscopen zijn beschikbaar
voor commandoposten. Elke schuilplaats heeft een spiegel-schuilplaatsperiscoop, met beperkt zicht.
231 Op de horizontaal in gebroken vorm in de dekking aangebrachte aanzuigbuis (doorsnede 12 cm) sluit een schuilplaatsgasmasker
aan. Een blaasbalg zorgt voor overdruk. Het tweede kanaal is dichtgestopt met in neutraliserende vloeistof gedrenkte lappen.
232 Samenstelling cementbeton: per m3 beton 300 kilo cement, 460 liter zand en 800 liter grind. De IdG zorgt voor cement; het
betreffende onderdeel voor (rivier-) of heizand en grind (met korrelgrootte 0,5 tot 3 cm). De juiste maatverhouding en vermenging
is cruciaal. Binnen een half uur na het mengen begint het versteningsproces: een monolithisch werk moet men zonder onderbreking
voltooien, desnoods door dag en nacht door te werken. De lagen zijn 5 tot 10 cm dik en lopen van keelzijde naar frontzijde. Zijn lagen
minder gehecht, dan worden deze bij een beschieting gemakkelijk van elkaar gedrukt.
233 De lengtematen hebben codenummers. In oorlogstijd gebruikt men altijd de grootste maat hoofdwapeningsnetten, met
hoofdwapeningsstaven en verdeelwapeningsstaven. Bij overspanningen heeft ook lateiwapening die maat. De hoofdwapening is met
beugels aan het beton verankerd; idem de wapeningsnetten, om uitwerking van granaten te lokaliseren.
234 De ijzerwapening in procenten van het totaalvolume: vloerplaat 1,2 procent, bovendekking 1 procent, wanden, blootgesteld aan
treffers 0,75 procent, keeldekking 0,5 procent en binnenwanden incluis ingangspartij 0,25 procent.
235 Het voorschrift geeft de voorkeur aan onderling verwisselbare schotten, boven planken. "Op deze wijze kan men bij den bouw der
schuilplaatsen in serie werken. (…) De planken en battings der binnenbekisting worden aangebracht op (en derhalve ondersteund
en gedragen door) houten verticale stijlen, uit horizontale en verticale stempels bestaande jukken en afzonderlijke horizontale
stempels. De stijlen, waartegen de planken der wanden worden aangebracht, moeten bestaan uit battings; voor de jukken en
afzonderlijke horizontale stempels kan rondhout worden gebruikt”. In vredestijd zijn houten klossen voor plankdragers
ingebetonneerd. In de vloerplaat moeten beugels worden ingebetonneerd, zodat de bekisting niet wijkt voor de druk van het beton.
In geval van nood is de bekisting van betonsteen. Duitse ervaringen leren dat die schil gemakkelijk stuk te schieten is.
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aanvullingsplaats voor materialen wordt ingericht". Als voorbeeld is het bouwproces van schuilplaats type
IIIa (W.15-21) met tekeningen en beschrijvingen uitgewerkt. Het proces is in 15 stappen te voltooien.236
In een tabel is per uitvoering en type de benodigde tijdsduur en arbeidskracht aangegeven. 237
Bovendien is ter illustratie in een bijlage opgenomen het granaatvrij betonneren van een vak voor regiment
in een 2 km diepe hoofdweerstandstrook. Uitgaande van een stellingdeel in hoog terrein of goed begaanbaar
polderland, bouwt men eerst schuilplaatsen in de strook van de voorbataljons en vervolgens schuilplaatsen
voor de helft van de geweergroepen in dezelfde strook. Daarna richt men de aandacht op schuilplaatsen of
kazematten voor de helft van de mitrailleurgroepen en ten slotte schuilplaatsen of kazematten voor acht
zware mitrailleurs met bediening, commandoposten en eerstehulpposten in het vak. Afhankelijk van plaats,
tijd en beschikbare middelen kiest de commandant voor volmaakte of minder volmaakte typen. In de
praktijk betekent dit dat maar een klein deel van de schuilplaatsen voor geweergroepen en schuilplaatsen
en kazematten voor mitrailleurgroepen of zware mitrailleurs met bediening, volmaakt van vorm zal zijn.
Buiten de commandoposten, die in volmaakte vorm en (W.21-28) zijn te bouwen, hebben de werken (W.1521).238 In totaal zal men in eerste instantie in dit vak 80 schuilplaatsen bouwen, waarvan 37 van het type I.
Van de schuilplaatsen voor geweergroepen en de kazematten bouwt men respectievelijk ruim 80 en 70
procent in onvolmaakte uitvoering. Hierbij gaan de auteurs uit van een bouw in oorlogssituatie. Slechts bij
uitzondering bouwt men kazematten: geweer- of mitrailleurgroepen vechten doorgaans vanuit een open
gevechtsopstelling. Via tabellen kan de regimentscommandant vervolgens zijn boodschappenlijst
samenstellen. Als bijlage is zelfs een ‘Aanvrage om verstrekking’ voor de materialen opgenomen. Na de
eenvoudige berekening kan men de bestelling aan de inspecteur der genie sturen, waarna de materialen
worden afgeleverd.
4.5.4

De oplevering van het voorschrift en het voornemen tot actualisatie

Ruim voor de verschijning van het voorschrift in 1928 zijn de beginselen voor schuilplaats- en
kazematbouw gemeengoed.239 Dat uit zich niet alleen in de voorraden “deuren en dergelijke” die sinds 1924
in het AVP zijn opgelegd.240 De officieren kunnen ook kennismaken met de bouwwerken. Omstreeks 1925
is op het terrein van de Stormschool van de Eerste divisie te Waalsdorp van elk type uit het voorschrift een
houten proefmodel op ware grootte gebouwd. Dan blijkt dat verwarming, verlichting en gasdichtheid van
de schuilplaatsen aandacht vraagt. Ook vinden proefpersonen dat de interieurhoogte van 1,2 m het
gebruiksgemak erg beperkt. Ook in de praktijk werkt men al volgens de nieuwe uitgangspunten.
Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van kazematbouw op het Fort aan de Bildtstraat volgt de inspecteur in
1926 het voorschrift op de voet. 241 In oktober en november 1926 oppert het departement, dat moet
bezuinigingen, het voorschrift in te korten. Dit stuit op verzet van de commandant Vesting Holland.
Voorschrift VII “voorziet in (…) een lang gevoelde en dringende behoefte” en moet zijns inziens verschijnen,
zoals dat is afgesproken in 1921.242 De commandant neemt de gelegenheid ook te baat om te melden dat de
1. Funderingsgrondslag gereed maken en paalfundering aanbrengen; 2. Bekisting vloerplaat plaatsen; 3. Werkvloer aanbrengen;
4. Vloerplaatwapening aanbrengen; 5. Hoofdwapeningsstaven dekkingen, verbindingsijzers, deurkozijnen en ondergrondse
telefoonbuis aanbrengen; 6. Storten vloerplaat; 7. Binnenbekisting, schietgat en afsluiting, bovengrondse telefoonbuis,
ventilatiekanalen en periscoopgat aanbrengen; 8. Afvlechten wapeningen wanddekkingen; 9. Buitenbekisting aanbrengen; 10.
Vlechten wapening bovendekking; 11. Storten dekkingen; 12. Ontkisten na 7 dagen, beton verhard na 30 dagen; 13. Asfalteren en
koolteren tegen vocht; 14. Voltooien grondlichaam, camouflage; 15. Afhangen deuren, schietgatluiken.
237 Voor schuilplaats IIIa (W.15-21) indiceert een tabel de benodigde tijd voor bereiden en storten van 1 m3 beton (20 manuren bij
gemiddelde ervaring, 25 uur bij weinig oefening) of voor het timmeren van 1 m2 bekisting (4 manuren). In totaal is voor type IIIa
gedurende 1 maand 52 man personeel nodig, bij niet-voltijds werk. In een bijlage is per type een materiaalstaat opgenomen.
238 Voor een regimentsvak: schuilplaatsen geweergroepen; 22 stuks type I, waarvan 4 A, rest C; schuilplaatsen mitrailleurgroepen; 11
stuks type I, waarvan 2 A, rest C; flankerende kazematten lt. mitrailleurs en bediening: 6 stuks type II, waarvan 1 A, rest C; frontale
kazematten zw. mitrailleurgroepen; 5 type V, waarvan 1 A, rest C; ½ sectieschuilplaatsen; 2 type III, C; schuilplaatsen zw.
mitrailleurs en bediening; 4 type I, waarvan 1 A, rest C; flankerende kazematten zw. mitrailleurs en bediening; 1 type II, A; frontale
kazematten zw. mitrailleurs en bediening; 3 type V, waarvan 1 A, rest C; compagniescommandopost met uitkijkpost; 12 stuks type
VI, A; bataljonscommandopost met uitkijkpost, 3 type VII, J; ½ sectieschuilplaatsen bij bataljonscommandoposten; 3 type III, J;
inwendige hoogte 1,6 m, regimentscommandopost met uitkijkpost; 1 type VII, J; ½ sectieschuilplaats bij regimentscommandopost; 1
type III, J; inwendige hoogte 1,6 m, eerstehulppost; 6 type VIII, A.
239 In 1922 tekent C1eGC het sperwerk Karnemelksloot, weg Naarden - Amsterdam. De IdG wijst op het in voorbereiding zijnde
voorschrift. In november 1924 werkt de CVgH aan de 'Algemeene aanwijzingen betreffende het in staat van verdediging brengen der
Vesting Holland'. In afwachting van het voorschrift beveelt hij aan om kazemat en schuilplaats in paren zo dicht mogelijk bij elkaar te
bouwen. Afhankelijk van beschikbare tijd en materiaal kiest men voor (minder) volmaakte typen. Schuilplaatsen zijn immer
gasdicht. Aandacht verdienen rookkanaal, gebroken ingang en kabelbuis, ventilatie, verlichting en verwarming. CAD, AHK-GS,
2.13.15, vino 25-1q, kantbrief aan ChGS, No.75G, 31-1-1922, bij C1eGC, No.168G, 16-1-1922.
240 NA, HKVgH, 3.09.20, 16, brief CVgH, No.3165G, 10-11-1924, aan IdG, met als bijlage een exemplaar van de 'Algemeene
aanwijzingen betreffende het in staat van verdediging brengen der Vesting Holland'.
241 NA, IdG, 2.13.45, 1832, brief ChTB, No.123G, 27-3-1926, aan IdG. Met richtlijn voor de bouw kazematten Fort aan de Bildtstraat.
242 "De Handleiding behandelt op duidelijke en overzichtelijke wijze de inrichting en uitvoering van zware gewapend beton-schuilplaatsen
en dergelijke, van verschillenden vorm en grootte, zooals deze zeer zeker in elken stelling, welke langdurig verdedigd zal moeten worden,
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standaard interieurhoogte niet meer acceptabel is. "Naast de zuiver technische eischen dient mijns inziens in
de allereerste plaats aandacht te worden gevraagd voor de practische eischen van bruikbaarheid voor den
mensch gedurende eenigszins langeren tijd en onder zeer bezwarende omstandigheden, vooral daar waar het
vraagstuk van de luchtverversching tijdens gasaanvallen nog onvoldoende schijnt te zijn opgelost. (...) De
inwendige hoogte van 1.20 M. kan m.i. niet anders worden aanvaard dan als een noodzakelijk kwaad in zeer
bijzondere omstandigheden. Een bezoek aan de modelschuilplaatsen op het terrein van de Stormschool der 1e
divisie kan een indruk geven van de bedomptheid dier verblijven”. Hij pleit voor een standaardhoogte van 1,6
m. Wanneer dat bij een kazemat niet wenselijk is, zou daarbij standaard een schuilplaats met voldoende
interieurhoogte moeten staan. De commandant vindt de receptuur voor het beton "te imperatief en te eenzijdig"
en stelt dat de troep bij schaarste kan zoeken naar alternatieve materialen. Ook vindt hij het "niet juist gezien
om op zo'n uitdrukkelijke wijze in de Handleiding den nadruk te leggen op de groote meerwaarde van
gewapend betonconstructies boven andere constructies”. En in oktober 1927 vraagt de commandant
veldleger Muller Massis, een groot voorstander van mobiel optreden van artillerie, de inspecteur der genie
en inspecteur der artillerie of het kanon 7 Veld en de houwitser van 15 lang 17 wel geschikt zijn voor
gebruik in kanonkazematten type IX en X. Hijzelf verwacht dat de vuuruitwerking nadeel kan ondervinden
van het schieten uit een kazemat. Gezien de zeldzame toepassing lijkt het hem raadzaam beide ontwerpen
niet op te nemen. Uiteindelijk gebeurt dit, omdat de minister daarom vraagt.243 In november 1926 is het
voorschrift in studie bij de generale staf. Kapitein Wilson pleit er dan voor om ook ongewapende granaatvrije
betonconstructies in het voorschrift op te nemen. Deze wens is niet gehonoreerd.244
In de praktijk, zo schrijft de chef CITB in 1927 ter gelegenheid van het bezoek van de Deense officier
N.K.H.H. Maare, zijn de richtlijnen al toegepast. "De ontwerpen, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van
kleine werkjes in gewapend beton, houden zoveel mogelijk rekening met de afmetingen van de voor die werkjes
in bewerking zijnde Voorschrift voor Gewapend Beton Schuilplaatsen voorgeschreven afmetingen, wat uiteraard niet volledig mogelijk, zelfs niet wenselijk is, omdat in vredestijd meer tijd en gelegenheid bestaat om deze
werkjes beter aan het terrein aan te passen en van ingewikkelder vorm te doen zijn dan in oorlogstijd, wanneer
bovendien minder geschoold personeel en toezicht aanwezig is".245 Om het personeel aan de richtlijnen te
laten wennen, draagt minister van Oorlog Lambooij in het najaar van 1927 de Sectie V Vesting Holland op
om aan de hand van het concept een versterkingsbevel uit te werken.246 Hij wil dat CITB het voorschrift
tijdig actualiseert. De chef ziet niets in wijzigingsbladen en heeft de voorkeur om te zijner tijd een nieuw
voorschrift op te stellen.247 Al meteen na 1928 zijn er errata en is er de behoefte aan verhelderingen. Zo
vindt de commandant Vesting Holland type I hooguit geschikt voor de helft van de geplande bezetting; hij
vraagt om aangepaste types. "Uitgaande van de thans vastgestelde typen betonschuilplaatsen zou het nabij
de kazemat bouwen van een afzonderlijke schuilplaats type I mijns inziens de eenige mogelijkheid zijn" om
de andere helft onderdak te brengen. Nog beter zou het zijn "een flankeerende kazemat met twee ruimten"
te introduceren, waarbij de gevechtsruimte ook afwachtingsruimte is. De chef geeft toe dat uit het
voorschrift onvoldoende blijkt dat type 1 geschikt is voor het onderbrengen van alleen de stukbediening.
Een additionele schuilplaats is nodig, al is die eerder in hout of ijzer uit te voeren. En hij heeft geen ontwerp
zullen worden uitgevoerd. Het verschijnen van deze Handleiding voorziet dan ook in het bijzonder voor wat de permanente stellingen
betreft, in eene al lang gevoelde en dringende behoefte. Niet alleen, dat zij, door het vaststellen van normaaltypen met bijbehoorende
materiaalstaten, kostbare aanduidingen bevat voor troepen, commandanten en hoofden Sectie V in de Groepen eener stelling -veelal
reserve-officieren- en degenen, die door deze Hoofden met de uitvoering zullen worden belast, zij geeft daardoor ook eene enorme
besparing aan tijd voor het ontwerpen, alsmede waarborgen van deugdelijke ontwerpen, en -wanneer de uitvoering zou worden
opgedragen aan aannemers en dergelijke bij bestek of onderhandsch contract, ook groot gemak bij de samenstelling van die bestekken of
contracten". NA, HKVgH, 3.09.20, 22, 797A, 'Handleiding voor den bouw van Zware Gewapend Beton-kazematten', brief CVgH, Sectie
V, No.797, 30-11-1926, aan ChGS.
243 De commandant heeft zorgen over de praktische uitvoerbaarheid. In tegenstelling tot de IdG, die verwacht "dat zelfs een leek
volgens de in dat voorschrift gegeven aanwijzingen een eenvoudig gewapend betonschuilplaats zou kunnen doen uitvoeren", lijkt
hem praktijkoefening in vredestijd voor de troepen onontbeerlijk. NA, HKVgH, 31, 1715A, brief CV, No.3148, 21-10-1929, aan MvD.
NA, HKVgH, 3.09.20, 31, 1715A, brief CV, No.3148, 21-10-1929, aan MvD. Ook de CVgH verwacht geen problemen: hij wijst op
ervaringen tijdens de mobilisatie, “Stelling West-Brabant”, bij Tholen.
244 NA, HKVgH, 3.09.20, 22, 797A, 'Handleiding voor den bouw van Zw. Gewapend Beton-kazematten', 'Memorandum t.b.v. de
bespreking op 10 December 1926 inzake nieuwe richting te volgen bij de samenstelling van het V.I.S.', J.H. de Man en J.H. Marlet.
245 NA, CITB, 2.13.40, 220, 'Notitie door Ch.C.I.B. en TB betreffende werkzaamheden van de bureaus, opgesteld in verband met het
officiële bezoek van de Deense officier der Genie N.K.H.H. Maare (Augustus 1927)’.
246 In de Stelling van Amsterdam pleit de IdG voor spreiding van de werken. "Uiteraard wordt dezerzijds erkend, dat op de forten
(hoezeer het daar aanwezige onderkomen betere bescherming verleent dan de bakstenen gebouwen op het Oostfront der Vesting
Holland) zeker nog zware gewapend beton-kazematten en afwachtingsschuilplaatsen zullen moeten worden gebouwd teneinde de nodige
gevechts- en afwachtingsdekkingen te verkrijgen op den wal dier forten. De vraag rijst echter of de bouw van deze kazematten en
schuilplaatsen daartoe wel beperkt moet blijven en tevens of niet juist op de meest belangrijke punten in het tusschenterrein (ik denk hier
o.a. aan wegen, welke niet door een fort gesperd zijn) zware gewapend beton-kazematten en afwachtingsschuilplaatsen moeten worden
gebouwd, zulks om te voorkomen, dat die noodzakelijke stellingonderdeelen teveel opgehoopt zijn op plaatsen, welke toch reeds in sterke
mate het vuur tot zich zullen trekken". NA, CITB, 2.13.40, BG1836, brief IdG, No.3077G, 3-11-1927, aan CVgH.
247 NA, CITB, 2.13.40, 183, kantbrief ChTB, No.828, 17-8-1931, aan IdG, bij brief CVgH, No.1827, 21-10-1930.
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voor een flankerende kazemat met afwachtingsruimte. Oorspronkelijk was dit wel de bedoeling, maar "de
tijd daarvoor heeft echter, door het vele werk, dat de Zuiderzeewerken geven, ontbroken en zal voorloopig
blijven ontbreken".248
[40 afbeelding V.I.S. VII, schets schuilplaats type III A, storten muren en dekking, KMA Breda 1928]
[41 afbeelding V.I.S. VII, schets schuilplaats type III A, voltooide schuilplaats, KMA Breda 1928]
[42 afbeelding V.I.S. VII, ‘Aanvrage om verstrekking’ bouwmaterialen, KMA Breda 1928]

4.6

Voorbereiding in vredestijd: de oorlogsbetonnering van Vesting Holland, 1926-‘34

4.6.1

De voorbereiding van ‘Stellingplans’ voor oorlogsbetonnering

Het uitstel van grootschalige betonnering van de stellingen tot crisistijd vraagt om een goede voorbereiding.
Wanneer de inspecteur der genie in 1923 een inventarisatie maakt van beschikbare bouwmaterialen, blijkt
dat die normaliter onvoldoende is om, wanneer het moment eenmaal daar is, de benodigde schuilplaatsen
en kazematten te bouwen.249 In 1926 oppert de commandant Vesting Holland Van der Palm daarom om het
eerste geraamte van de betonbouw al in vredestijd te bouwen. Formeel is hij met zijn staf verantwoordelijk
voor voorbereiding van de verdediging van de Vesting Holland, inclusief het aanwijzingen voor de
verdediging en het opstellen van instructies voor de groepscommandanten.250 Hij wil voor 900.000 gulden
op de forten van het Oostfront 108 kazematten en 29 schuilplaatsen volgens het voorschrift VII bouwen.
Vanaf 1927 wil hij op de vestingbegroting een post opnemen, groot 100.000 gulden. Met dat bedrag kan de
commandant jaarlijks tien kazematten bouwen van het eenvoudigste type, zonder paalfundering. Van der
Palm meent dat door de tijd die de bouw en uitharding van de kazematten vergt en door de geringe
voorraden cement in Nederland, uitstel van bouw tot de mobilisatie niet verantwoord is. De versterking van
het Zuidfront is minder urgent: hier wil hij volstaan met de aankoop van de benodigde hoeveelheid zand en
grind. Jaarlijks blijft het pro memorie-voorstel “voor den bouw van de allereerst noodige
mitrailleurkazematten van gewapend-beton, op permanente verdedigingswerken” terugkeren. Wie de
telkens herhaalde aanbevelingen van de commandant Vesting Holland naleest, ontkomt niet aan een gevoel
van moedeloosheid.251 Bij de behandeling van de vestingbegroting 1929 vraagt Van der Palm “met klem”
aandacht voor zijn voorstellen.252 Maar ook dat helpt niet.
Dat is ook niet te verwachten, omdat minister van Defensie Lambooij geen wissel op de toekomst
wil trekken. Hij heeft bij de instelling van de Vesting Holland al besloten tot een onderzoek naar het in staat
van verdediging brengen van deze vesting. Door opeenvolgende bezuinigingen, reorganisaties en het lage
animo van de legerleiding voor dit thema, blijft dat onderzoek echter uit. Ook chef generale staf Seyffardt
stelt in 1931 andere prioriteiten. Hij meldt dat “de bouw van gewapend beton-kazematten in de Vesting
Holland voorloopig noodgedwongen ten achter moet staan bij meer urgente behoeften van de weermacht
(…) Hoewel de voorzieningen ten aanzien van den bouw van kazematten en het verbeteren van bestaande
betonschuilplaatsen ook naar mijne meening zéér wenselijk zijn, zullen deze voorzieningen mijns inziens
voorloopig noodgedwongen achter moeten staan bij meer urgente behoeften van de weermacht, onder
andere bij de aanschaffing van vliegtuigen, luchtdoelgeschut en gasmaskers”.253 De chef adviseert minister
L.N. Deckers ook in 1932 om het verzoek om kazematbouw “niet urgent” te verklaren en niet te honoreren.
De voorbereiding van de betonnering in oorlogstijd dreigt zo in het slop te raken. Omdat het leger
bestaat uit schoolcompagnieën is de omvang van het kader snel teruggelopen: van 1.050 beroepsofficieren
in 1918 naar 625 officieren in 1936.254 In een brief uit februari 1931 erkent de minister dat het nijpend
tekort aan genieofficieren de vredesvoorbereiding in de weg staat. Daarom wenst hij dat, in overleg met de
staf Vesting Holland en conform Van der Staaij in 1929 oppert, de eerstaanwezend ingenieurs deze
voorbereiding ter hand nemen. Bij wijze van proef zal hij in het ambtsgebied Gorinchem de eerste
stellingplannen laten opstellen. Als de uitwerking voldoet zullen ook de andere ressorten deze
voorbereidingen treffen.255 In de stellingplannen moeten naast de plaats van de frontlijn, de selectie van
aan- en afvoerwegen en de inpassing van bestaande vestingwerken ook de locaties voor kazematten en
schuilplaatsen aanwijzen. Voor elke bouwlocatie selecteert de ingenieur een ontwerp uit voorschrift VII.
NA, CITB, 2.13.40, 183, brief CVgH, Sectie V, No.123A, 10-2-1931, aan MvD. Kantbrief ChTB, No.308, 28-12-1931, aan IdG.
Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 21.
250 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk X, 117.
251 NA, CITB, 2.13.40, 222, brief CVgH, No.575G, 5-4-1928, ongeadresseerd.
252 NA, CITB, 2.13.40, 222, brief ChGS, No.1522G, ongedateerd, aan MvD.
253 NA, HKVgH, 3.09.20, 35, 634, brief ChGS, No.1178G, 30-11-1931, aan MvD.
254 P.H. Kamphuis en C.M. Schulten, Van Staats tot Koninklijk. Gids ter begeleiding van de historische expositie in het Armamentarium
te Delft, Delft 1986, 69
255 NA, HKVgH, 3.09.20, 34, 93, brief DvD, Geh.Litt.P16, 11-2-1931, aan CVgH.
248
249

[79]

Een door het Rijk betaalde opzichter-tekenaar maakt vervolgens op aanwijzing van de eerstaanwezend
ingenieur per werk één situatieschets. Te Gorinchem maakt deze officier op zijn kantoor een bureau vrij
voor de tekenaar. Het resultaat stelt teleur. In oktober 1932 bericht hij dat de tekenaar slechts drie
situatieschetsen per maand produceert. De kosten bedragen per schets inclusief dienstreizen en
bureaukosten zo’n 70 gulden. Bovendien acht de ingenieur de tekeningen technisch “onbruikbaar”. De
tekenaar is gekweld door “zenuwpijnen”; het zal beter zijn deze man te vervangen, maar daar heeft de
ingenieur het geld niet voor. De vaste aanstelling van een jong genieofficier heeft dan ook zijn voorkeur.256
De commandant Vesting Holland Seyffardt adviseert de minister het experiment te stoppen, ook omdat er
verschillen van inzicht zijn tussen zijn staf en de ingenieur over de technische detaillering. Omdat de
vakgrenzen binnen de vesting niet overeenkomen met de rayongrenzen van Eerstaanwezendschappen,
vindt hij het beter dat zijn staf de voorbereiding oppakt.257
Het experiment krijgt geen vervolg. Minister Deckers tracht de commandant te contenteren door
de eerstaanwezend ingenieur te Amsterdam calques te laten vervaardigen van alle betonwerken uit het
voorschrift, "terwijl die Ingenieur tevens opdracht heeft ontvangen bij vóórmobilisatie onverwijld 200
stuks afdrukken van elke calque door de firma Ahrend te doen vervaardigen en deze bij U af te leveren, met
de calques".258 Hoewel De Man in 1923 aandringt op “het verzamelen van gegevens nopens de beschikbare
werkkrachten, het voorbereiden van regelingen voor de verdediging of concentratie daarvan, het
voorbereiden van politieverordeningen in verband daarmede, het drukken van loonbons voor de betaling
dier lieden, het tot in de finessen voorbereiden van het bijeenbrengen en vervoeren van materialen en
hulpmiddelen, het vaststellen van een zoo oordeelkundig mogelijk net van smalspoorbanen enz. enz.”, blijft
deze zaak liggen.259
Dat uitstel van een adequate voorbereiding van de betonnering in oorlogstijd brengt veel risico’s
met zich mee. Het 'Voorschrift Inrichten Stellingen, deel I, Het Inrichten van stellingen' uit 1934 stelt dat
het betonneren van stellingen alleen dan lonend is, wanneer er tijd is om het werk te voltooien. “De
beslissing of al dan niet tot betonbouw moet worden overgegaan, wordt onder de meeste omstandigheden op
zeer sterke wijze beïnvloed door de taxatie van den tijd, aanwezig tusschen het tijdstip, waarop de bouw van
de eerste serie betonwerken kan aanvangen en het tijdstip, waarop de aanval op de stelling is te verwachten.
Geschiedt deze laatste vóórdat de betonwerken bruikbaar zijn, dan wordt het groote nadeel verkregen, dat zeer
veel arbeid nutteloos is besteed en de stelling daardoor niet die sterkte heeft, welke zij zou hebben gehad, als
geen betonbouw ware toegepast. Is echter een zeer groot aantal werkkrachten beschikbaar of kan de
betonbouw worden opgedragen aan werkkrachten, bijvoorbeeld van een betonmaatschappij, die overigens
voor den stellingbouw toch niet kunnen worden gebruikt, dan behoeft aan bovenbedoelde taxatie van den
beschikbaren tijd niet zoveel waarde te worden toegekend; mochten de betonwerkjes op het tijdstip van aanval
op de stelling niet beschikbaar zijn, dan blijft toch steeds het voordeel bestaan, dat zij, zoo de stelling den aanval
weerstaat, daarna kunnen worden voltooid".260
In 1934 krijgt de inspecteur der genie opnieuw opdracht om de betonbouw in oorlogstijd voor de
Vesting Holland voor te bereiden. Op forten die vijandelijk vuur aantrekken moet hij werken (W.15-21)
voorbereiden, terwijl op andere plaatsen (W.12-15) volstaat. Hij schat dat in “eerste aanleg” 210
kazematten nodig zijn, waarvan 90 type Ic, de rest gelijk verdeeld over typen IIc en Vc. 108 Stuks zijn
bestemd voor het Oostfront, waarvan 44 voor de Groep Utrecht, terwijl in deze fase op het Zuidfront in deze
fase slechts twaalf kazematten en aan het Westfront uitsluitend semipermanente werken zijn voorbereid.
In een latere fase, zo luidt het plan van de inspecteur, zal men om de twee kilometer op het strand een
granaatvrije, gewapend betonnen flankerende mitrailleurkazemat bouwen, met op enkele duinaccessen
een kanonkazemat. Zo komt in 1934 een eerste, zij het bescheiden papieren voorbereiding op de
oorlogsbetonnering van de Vesting Holland tot stand.
4.6.2

Voorraadbeheer voor oorlogsbetonnering

Minister Deckers geeft in 1930 opdracht om de beschikbaarheid van bouwstoffen bij een mobilisatie te
onderzoeken. De chef generale staf rekent uit dat, als het departement van Defensie de landelijke voorraden
zand, grind en cement vordert, de genie in drie maanden tijd zo’n 600 schuilplaatsen en kazematten kan
bouwen. Dat is volstrekt onvoldoende voor een verdediging van de Vesting Holland. Moet Defensie
voorraden aanleggen? De inspecteur komt in 1933 met aanbevelingen: “Mijn conclusie is dat deze
gelegenheid niet in de eerste plaats wordt beheerst door de hier te lande aanwezige voorraden materiaal,
NA, HKVgH, 3.09.20, 37, 791, brief EaI Gorinchem, No.1586G, 14-10-1932, aan MvD.
NA, HKVgH, 3.09.20, 38, brief CVgH, No.197G, 17-3-1933, aan MvD.
258 NA, HKVgH, 3.09.20, 39, 622, brief DvD, Geh.Litt.G133, 9-9-1933, aan DAV.
259 J.H. de Man, ‘Het gewapend beton in den stellingoorlog’, 251.
260 77f 'Voorschrift Inrichten Stellingen, deel VII', deel I, 74.
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maar door de, voor dat doel beschikbare deskundige werkkrachten”. Dit geldt des te meer omdat,
bijvoorbeeld door een landelijk tekort aan rond staafijzer, werkkrachten bij bouwcampagnes moeilijk te
buigen licht profiel- of zelfs vierkant staafijzer moeten gebruiken. De inspecteur analyseert met de
Amsterdamse Betonvereeniging andere knelpunten. Er zijn onvoldoende ijzervlechters om in drie maanden
meer dan de zeshonderd werken te bouwen. Daar komt bij dat de opleveringstermijn alleen haalbaar is bij
centrale aanmaak van wapeningsijzer en bekisting. Omdat die in de eerste weken na een mobilisatie niet
geregeld zal zijn, is een opleveringstermijn van vier maanden meer realistisch. Voor het oplossen van de
schaarste aan betonijzer vestigt de inspecteur zijn hoop op uitbreiding van Hoogovens te Velsen. Als deze
naast gegoten ijzer ook staaf- en profielijzer walst, is dit voor Defensie “een niet te versmaden voordeel”.
Nu is er nauwelijks capaciteit voorhanden. Zo kan de moderne Siemens-Martinoven met de walserij van
N.V. Nederlandse Staalfabrieken v/h J.M. de Muinck-Keizer te Utrecht dagelijks nog geen 50 ton ijzer
verwerken. Voor een gemiddelde kazemat is 12 ton betonijzer nodig. De inspecteur concludeert: “uit
voorenstaande valt af te leiden, dat het derhalve van groot belang is, dat op de meest belangrijke punten,
waar kazemattenbouw stelling noodig zal zijn, en de beschikbare geldmiddelen zulks toelaten, reeds in
vredestijd daartoe over te gaan; voorts dat (…) op ruime schaal op den bouw van onderkomens van een
ander materiaal dan gewapend beton gerekend zal moeten worden”.
Wil men tijdens een mobilisatie succesvol bouwen, dan is het nodig om met de bouwsector
grondige voorbereidingen te treffen. Conform de wijze waarop de regering zich in 1918 liet bijstaan door
deskundige adviseurs, moet dit ook nu gebeuren, in een “reeds in vredestijd in te stellen orgaan op het gebied
van den betonbouw, nauw samenwerkend met een daarvoor door den Minister van Defensie aangewezen
bureau, bij voorkeur dat van den Inspecteur der Genie; welk centraal orgaan dan aan den eenen kant in
betrekking staat met de groote betonfirma's en groothandelaren in bouwmaterialen en aan den anderen kant
voeling onderhoudt met het Departement van Defensie. In tijden van dreigend oorlogsgevaar zal dat centrale
orgaan, waartoe personen dienen te behooren, die reeds in gewonen tijden, uit hoofde van hunnen werkkring
zich geregeld op de hoogte houden van wat er in het betonvak omgaat, moeten optreden als adviseur van de
Regeering, zoo noodig en mogelijk met de bevoegdheid namens deze in beslagneming of den aankoop van
voorraden te regelen, den uitvoer van bouwmaterialen en de uitvoering van betonwerken zonder toestemming
van den Minister van Defensie te verbieden, enzovoorts. (…) Tevens zal het zich hebben te bemoeien met het
regelen van het vervoer van de in beslag genomen voorraden, het inrichten van opslagplaatsen en dergelijke
aangelegenheden". De inspecteur stelt voor om de Betonvereeniging het bestuur te laten vormen, die hiervoor
van Defensie een vergoeding moet krijgen. Zover komt het voorlopig niet, maar het onderzoek heeft wel tot
gevolg dat het departement van Defensie zich voortaan op de hoogte laat brengen van de voorraden cement
bij ENCI en Hoogovens.261
In 1930 voorziet majoor Scharroo dat er in een stellingoorlog zulke hoeveelheden grondstoffen
vereist zijn, dat uiterste spaarzaamheid bij bestelling en verwerking een gebiedende eis is. De divisiegroep
pionierparken moeten dus bij een haven- of spoorknooppunt gesitueerd zijn, op een afstand van 5 tot 12
kilometer achter de hoofdweerstandszone. De divisie pionierparken kan men dan in bestaande fabrieken
op enkele kilometers achter de hoofdstelling huisvesten, terwijl de regiments- en bataljonswerkplaatsen op
minstens 500 m van de hoofdweerstandslinie gesitueerd zijn. Vanuit het oogpunt van maskering moet men
alle aangevoerde materialen in oorlogstijd direct verwerken. Is dit niet mogelijk, “zooals bijvoorbeeld bij
het maken van schuilplaatsen in gewapend beton (…) dan moet men zorg dragen voor een verspreide
indeeling van de verbruiksmaterialendepôts, waardoor de gedekte ligging wordt bevorderd”. Zowel bij dag
als bij nacht zijn bij transporten maskeringsmaatregelen nodig.262 Ook het 'Voorschrift Inrichten Stellingen,
deel IX, Maskeering’, dat in 1931 bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda verschijnt, besteedt
aandacht aan het minder zichtbaar maken van permanente stellingbouw, voornamelijk voor
luchtobservatie. Dat sluit nauw aan bij de aanbevelingen van het voorschrift VII.263

NA, HKVgH, 3.09.20, 39, 509, brief IdG, No.2537G, 5-7-1933, aan ChGS. "Moeten gelijktijdig worden vervaardigd ten behoeve van de
Vesting Holland 600 kazematten van gemiddelde grootte, dus met een kubieken inhoud aan beton van ruim 120 M3 [CVgH bijgekrabbeld:
"thans 140 M3 (in hoogte 1.60 M.), JM], zijnde ruim 1/3 gedeelte van het aantal, dat met het, volgens het gehouden onderzoek, thans
aanwezige cement, zou kunnen worden gemaakt, dan zal, om de gedachte te bepalen, de werkwijze ongeveer hierop neerkomen, dat de
leiding van de uitvoering van een vijf- of zestal niet te ver van elkaar gelegen werkjes, wordt toevertrouwd aan één uitvoerder of
onderbaas, waarbij die werkjes tezamen dus als één groep worden beschouwd”. Per groep zal het werk 3 maanden duren (exclusief
verkenning, incluis verzameling, vervaardiging en aanvoer van materialen 4 maanden, wanneer centraal bekisting en wapeningsijzer zijn
aangemaakt. De eerste mobilisatieweken rekent men niet op centrale aanmaak). “Voor 600 werken zijn er voldoende betonmolens in
Nederland. Knelpunt bij meer dan 600 werken zullen zijn de beschikbare aantallen betonvlechters”.
262 P.W. Scharroo, ‘De materialenvoorziening bij het inrichten van stellingen’, Militaire Spectator, 99, 1930, 303-315.
263 Voorschrift Inrichten Stellingen, deel IX, Maskeering (Aanschrijven DvD 24 December 1930, IIe Afd.B., No.41), Breda, KMA, 1931.
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4.6.3

Proeven in betonnering door de troep en het Centraal Orgaan Betonbouw

De Man heeft er in 1923 vertrouwen in dat ongeoefende troepen de schuilplaatsen kunnen bouwen:
“Intusschen ben ik er van overtuigd, dat eenvoudige schuilplaatsen en kazematten zonder gebroken
ingangen (…) zeer goed door de infanterie gebouwd kunnen worden; de infanterie-officieren moeten dan
echter een volledige handleiding in hun bezit hebben, deze door en door kennen en bij voorkeur ook nog
door cursussen in die richting bekwaamd zijn”, terwijl professionele werkkrachten voor het technisch
inzicht zorgen. Scharroo onderschrijft deze stelling op grond van zijn ervaringen in de Stelling van het
Hollands Diep en het Volkerak. “In den mobilisatietijd heb ik in dit opzicht zéér gunstigen ervaringen
opgedaan. (…) Een opwekkende arbeid voor den troep ging samen met het maken van goede schuilplaatsen
en niet in het minst met een groote kostenbesparing”.264 De inspecteur der genie meent dat “zelfs een leek
volgens de in het voorschrift gegeven aanwijzingen een eenvoudig gewapend betonschuilplaats zou kunnen
doen uitvoeren”. Commandant Vesting Holland Muller Massis is in 1928 ook overtuigd van de eenvoud en
duidelijkheid van het voorschrift. “Tijdens de laatste mobilisatie zijn meermalen door de infanterie
betonwerken uitgevoerd en met succes, onder meer in de Stelling West-Brabant tussen Bergen op Zoom en
Tholen”. Hij plaatst hier wel een kanttekening bij: de vier werkjes aan de Boomdijk zijn, net als elders door
de krijgsmacht tijdens de mobilisatie uitgevoerde werken, eenvoudig van opzet en hebben een scherfvrije
dekking. Anderen twijfelen. De werken van het voorschrift hebben een technisch tamelijk complexe
samenstelling en eerder vergelijkbaar met de schuilplaatsbouw uit 1918, die toen door burgerfirma’s is
uitgevoerd. In 1929 vraagt de opvolger van Muller Massis, luitenant-generaal E.F. Insinger, om in vredestijd
bouwoefeningen te organiseren. Ook wenst hij de bezetting van de kanonkazematten in vaste dienst aan te
stellen, zodat die kan oefenen met het stuk 6 Kazemat.265 Minister Deckers acht dit weinig urgent. Wel zegt
hij toe dat alle hoofdofficieren een exemplaar van het voorschrift zullen krijgen. Ook wil hij hen verplichten
een voltooid werk te bezoeken, zodat zij een goede indruk krijgen. Hoewel het idee van een oefening met
ongeoefende bouwploegen op zijn bijval kan rekenen, duurt het enkele jaren voor dit geregeld is.
In maart 1931 krijgt de commandant Regiment Genietroepen opdracht om als proef twee
kazematten bij Fort Blauwkapel te bouwen. De troep zal bekistingen stellen, wapeningsijzer op maat
snijden en buigen, het overige ijzerwerk maken en het beton storten en afwerken. De aanleg van het
grondlichaam acht het CITB geen nuttige oefening: hiervoor schakelt men een particuliere aannemer voor
in. De kosten, die ten laste komen van de Nederlandse Spoorwegen, begroot men op 48.000 gulden, inclusief
de 7.000 gulden besparing door de inzet van de eigen troepen.266 Bij de keuze van de kazemattypen en de
uitvoering van de technische detaillering houdt men rekening met het gebrek aan ervaring van het
personeel. Beide werken zijn van het type Va uit het voorschrift en zijn wat inrichting betreft gelijk aan de
kazematten op het Fort aan de Bildtstraat, maar dan met weerstandsvermogen (W.15-21) en zonder
hoekschietgat: die uitvoering vindt het CITB te complex. Ook ziet men af van een paalfundering, ten gunste
van een verzwaarde, op staal gefundeerde vloerplaat. Wanneer de pioniers in januari 1932 beginnen kan
het karwei in de zomer van 1934 geklaard zijn. Maar ook voor deze proef is op de vestingbegroting van
1932 en 1933 geen geld beschikbaar.267 De exercitie is daarom afgeblazen.
De belangstelling voor de versterkingskunst is dan in de eerste helft van de jaren ’30 tot het
minimum gedaald. Kolonel van de infanterie R.J. Hoffmann doet in de rubriek ‘Tactische Causerieën’ in
Maandschrift voor Officieren en Reserve-Officieren van alle wapens en diensten hierover zijn beklag. Hij
beschrijft in het blad de totstandkoming van een stelling met betonnen kazematten. “We hopen de lezers te
hebben rondgeleid in een gebied, dat, naar onzen indruk, te weinig betreden wordt, we zouden bijna spreken
van een achterstand." Hoffmann pleit voor meer "kaderoefeningen in het terrein op versterkingskundig gebied,
waaraan officieren van de Genie deelnemen om op te treden als technische voorlichters van de officieren van
andere wapens. We twijfelen er niet aan, of het omvangrijke 'Voorschrift Inrichten Stellingen, deel VII' zal
daardoor zeer in de belangstelling van de niet-technische wapens stijgen".268
Pas in 1936 gaan ongeoefende troepen aan de slag, nadat minister van Defensie ad interim Colijn
uit het Defensiefonds middelen beschikbaar stelt voor de bouw van zes kazematten op het Fort aan de
Bildtstraat. Op 30 januari 1936 besluit hij dat de pioniers één van de twee flankerende kazematten bouwen.
De inspecteur doet een beroep op zijn commandant 2e Geniecommandement. “Alhoewel de opleiding van
de met den bouw te belasten pioniers in zekeren mate zal worden geschaad, acht de minister deze
uitvoeringswijze nodig om een overzicht te verkrijgen van den voor den bouw benodigden tijd, als die bouw
De Man, ‘Het gewapend beton in den stellingoorlog’, 218, 220.
NA, HKVgH, 3.09.20, 31, 1715A, brief CV, No.3148, 21-10-1929, aan MvD. Met aantekeningen CVgH.
266 NA, CITB, 2.13.40, 238, brief CITB, No.200G, 3-1931, aan CRG. Brief IdG, No.1663G, 4-5-1931, aan MvD.
267 NA, CITB, 2.13.40, 238, brief ChGS, No.1712G, 12-5-1931, aan MvD.
268 R.J. Hoffmann, 'Tactische causerieën. XIV. Over de toepassing van de versterkingskunst in den bewegingsoorlog volgens onze
voorschriften', Maandschrift voor Officieren en Reserve-Officieren van alle wapens en diensten, 1936, 28.
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in oorlogstijd door militairen zal moeten geschieden”. 269 In de zomer van 1936 gaat het eerste bataljon
Schoolcompagnie aan het werk. In een drieploegenstelsel werken 65 man van maandag 07.30 uur tot
zaterdag 07.30 uur. Het is een “zeer nuttige oefening” in die zin, dat de dienstdoende onderofficier weinig
van betonbouw blijkt te weten, “hetgeen bij de uitvoering ervan (in snel tempo) tot tal van moeilijkheden
aanleiding gaf”.270 Zo is de samenstelling van de wapening te gecompliceerd en tracht de bouwploeg deze
te vereenvoudigen. Ook het met spoorstaaf vertande schietgat levert problemen op. De inspecteur der genie
concludeert dan ook dat men voortvarend werkte, maar dat er “gerechten twijfel is ontstaan, of het mogelijk
zal zijn, dat dergelijke schuilplaatsen door alle wapens kunnen worden gemaakt, zooals in V.I.S. VII wordt
bedoeld”. De commandant Regiment Genietroepen verwacht een betere prestatie wanneer de
ploegcommandanten technische tekeningen goed kunnen lezen. De bevindingen wil hij in het te
actualiseren voorschrift verwerken. Tegelijk laat de minister schaalmodellen 1:20 van de meest gangbare
kazematten en schuilplaatsen uit het voorschrift maken, voor onderwijsdoeleinden.271
Ook het oefenen met het gebruik van deze kazematten blijft problematisch. In de zomer van 1939
pleit commandant Vesting Holland J.J.G. van Voorst tot Voorst vanwege het gevaar van een strategische
overvalling ook de kazematten in de Vesting Holland een vaste bezetting te geven, zoals dat ook is bij de
brugkazematten. Alleen dan heeft de bezetting goede kennis van kazemat, wapen en schootsveld. Maar
minister van Defensie Van Dijk gaat er van uit dat, bij schending van de neutraliteit, het veldleger is
gemobiliseerd, zodat de kans van slagen van een strategische overvalling op de Vesting Holland gering is. Hij
meldt: "naar aanleiding van Uw beschouwingen omtrent de ingewikkelde inrichting der kazematten in verband
met de noodzakelijke oogenblikkelijke bediening der mitrailleurs moge ik Uw bijzondere aandacht vragen voor
het in vredestijd vaststellen van beknopte en duidelijke instructies ter zake, terwijl ik er mede op wil aandringen
de te bouwen kazematten toch vooral zoo eenvoudig mogelijk van inrichting te houden". De chef generale staf
Reijnders schrijft zijn commentaar op de minute: "De bediening van technische middelen wordt door den troep
toch niet gekend, wanneer deze van een instructie heeft kennisgenomen!". Voor wat betreft de ministeriële
opmerkingen over de inrichting stelt hij: "conform, maar niet mogelijk!". De commandant Vesting Holland
krabbelt bij het laatste punt: “Dat geloof ik wel, we sukkelen wel een beetje aan perfectionisme!”.272
De toegenomen internationale spanning maakt het belang van het in vredestijd volgen van de
voorraden cement en ijzer groter. De verbetering van de monitoring volgt in 1937. De inspecteur der genie
stelt voor om het ambtelijk administratieve model van voorraadoptekening te verlaten. In plaats daarvan
wil hij een centraal overlegorgaan oprichten, het Centraal Orgaan Betonbouw, waarin, naast het ministerie
van Defensie, ook de betonfirma’s deelnemen, met als doel grootschalige oorlogsbetonnering voor te
bereiden. Reijnders adviseert als eerste stap een werkcommissie in te stellen, waarin ook
vertegenwoordigd zijn de Nederlandsche Betonvereeniging, de inspecteur en de commandant Vesting
Holland.273 Het duurt ruim twee jaar voor deze samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven vorm krijgt.
4.7

‘Zwaarbewapende redoutes’ en ‘gepantserde geschutskazematten’: genie-dromen

De hoofdzakelijk papieren voorbereiding van de oorlogsbetonnering getuigt van een bescheiden, maar
gedegen aanpak. Hoe anders durft een deel van de officieren van het wapen der genie over de verbetering
van het vestingstelsel te dromen! In 1929 schrijft kapitein van de genie Mattern over deze materie het
artikel ‘Welke waarde hebben onze forten?’ in Maandschrift voor Officieren en Reserve-Officieren van alle
wapens en diensten. Hij heeft vertrouwen in de kracht van het Oostfront, zeker wanneer de artillerie de
inundatie in de breedte onder vuur houdt. Dat kan met oude vuurmonden, “wanneer men hen uitrust met
een voldoende aantal gasprojectielen”. 274 Het front kan aan kracht winnen door modernisatie van de
vestingwerken. Het steekt de kapitein, dat politici en legerleiding nauwelijks naar het vestingstelsel omzien.
Alle aandacht gaat uit naar het veldleger, terwijl Mattern meent dat ons land te klein is voor een beweeglijke
oorlog. Hij verwacht dat het veldleger in een beperkte bewegingsoorlog ten koste van 50.000 dode vijanden
De oefening vindt plaats omdat de verkorte frontlijn oostelijk van Utrecht, met kazematbouw, een feit is. NA, HKVgH, 3.09.20, 45,
46, brief IdG, No.219G, 5-2-1936, aan C2eGC.
270 NA, CITB, 2.13.40, 241, ‘Verslag van den bouw van een gewapend beton-kazemat type C V (gewijzigd) op het Fort aan de
Bildtstraat (Noord) door personeel van gemelde compagnie Regiment Genietroepen, 2e Schoolcompagnie, 1e Bataljon’, 23-10-1936.
Brief IdG, No.175G, 3-2-1937, aan ChGS en CVgH.
271 Drie schaalmodellen bevinden zich in het Geniemuseum, Van Brederodekazerne, Vught: eenmaal volmaakte variant Type I,
schuilplaats voor mitrailleur- of geweergroep (W. 15-21), tweemaal volmaakte variant Type V, frontale kazemat voor
mitrailleurgroep of voor 1 zware mitrailleur met bediening (W. 21-28). Bij elk is de bovendekking afneembaar, zodat het
gedetailleerde interieur zichtbaar is. Inclusief aan- en afvoerpijpen voor beluchting, maskeringshaken op de bovendekking en een
rondom uitstekende vloerplaat.
272 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 55*, brief DvD, No.330ZG, 10-7-1939, aan CVgH, ChGS en CV.
273 NA, HKVgH, 3.09.20, 48, 637, brief ChGS, No.2027G, 10-5-1937, aan MvD.
274 Mattern, C. 'Welke waarde hebben onze forten?', Maandschrift voor Officieren en Reserve-Officieren van alle wapens en diensten,
1929, 17-22, 64-73.
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zal zijn verslagen, terwijl datzelfde veldleger, door permanente stellingen gesteund, 300.000 vijandelijke
slachtoffers zal kunnen maken. De oude fortenlinie heeft in deze strijd een rol van betekenis: de zware
grondmassa’s zijn geschikt voor de legering van manschappen en de bouw van zware kazematten. Zeker
wanneer de intervallen worden afgegrendeld met “zwaarbewapende redoutes. (…) Evenwel de forten
zullen het niet kunnen houden, wanneer een aanvaller het terrein tusschen hen kan bezetten en hen aldus kan
berooven van den steun van de achter de forten opgestelde vuurmonden. (...) Het is dan ook een gebiedende
eisch deze positie-forten en hun tusschenterreinen te dekken door kleine, moderne infanterie-steunpunten (…)
Elk fort wordt aldus door 2 van deze redoutes beschermd. Zij zijn in hoofdzaak voor de nabijverdediging en
zullen daartoe moeten bevatten een zestal mitrailleur-opstellingen voor frontaal-, doch in hoofdzaak voor
enfileerend vuur en een opstelling voor een tweetal kleine snelvuurkanonnen, bestemd voor de bestrijding van
vechtwagens. De vuurwapens in deze opstellingen zullen te allen tijde derhalve ook onmiddellijk tijdens en na
een bombardement vuur moeten kunnen afgeven, waaruit volgt, dat de opstelling moet plaats hebben in
kazematten van gewapend beton en volledig beschermd tegen strijdgassen. De kazematten moeten worden
gedekt door korte stukken loopgraaf met wanden en schuilnissen van gewapend beton en onderling verbonden
door loopgraven, uitgevoerd als aardwerken. Worden deze redoutes nu nog onderling verbonden door
veldstellingen, dan wordt een front verkregen, in staat om een aanval met moderne hulpmiddelen uitgevoerd,
te keeren.” De forten hebben dus zo'n waarde, dat het "ernstig overweging verdient, hen te moderniseeren”.
Dat kan na mobilisatie, daar een vijand, zonder tegenstand van het veldleger, maar gehinderd door
brugvernielingen, naar zijn mening pas na 6 weken vóór de stellingen staat.275
Het vestingbouwkundige boodschappenlijstje van Mattern is nog kort te noemen, vergeleken met
de wensenlijst van kapitein van de genie L.J. Spanjaerdt Speckman. De Gorinchemse eerstaanwezend
ingenieur leest in Wehr und Waffen een recensie van La fortification permanente au frontières van generaal
Culmann, een boek dat in 1932 door de Franse regering spoorslags uit de handel is genomen. Spanjaerdt
Speckman concludeert uit dit werk dat de gesloten kringstelling zijn waarde heeft verloren. De toekomst is
aan ondergrondse werken zoals de Maginotlinie, met tunnels en krachtige ventilatie. De kapitein pleit in
1932 in Maandschrift voor Officieren en Reserve-Officieren van alle wapens en diensten om oostelijk van
Utrecht, net als bij de opnamestelling bij Metz, elke 5 kilometer een artilleriewerk te bouwen, met
daartussen, verspreid in het terrein, schuilplaatsen, commandoposten, kazematten voor licht geschut en
mitrailleurs en “koepels” voor kanonnen tot 8,5 cm, lichte mortieren en mitrailleurs. Bij brede inundaties
zijn deze “gepantserde” werken verdekt gelegen, in het verlengde van accessen, om indirect vuur te leveren,
geleid vanuit waarnemingsposten bij de frontlijn. Omdat de aanvoer van zwaar belegeringsgeschut naar het
Oostfront niet is uit te sluiten, moeten geschutskazematten en –koepels bestand zijn tegen treffers van
projectielen van 40 cm kaliber. Het omvangrijke betonwerk zal volgens Spanjaerdt Speckman een
horizontale aanaarding van 10 m doorsnede moeten krijgen, “zooals vóór 1914 bij de bomvrije gebouwen
der forten gebruikelijk is”.276 De door deze genisten voorgestelde werken zijn voor hun kracht afhankelijk
van uitermate zware beton-, staal- en gronddekkingen, die in het open landschap van het Oostfront, met
hoge grondwaterstand, zeer zichtbaar zijn en vijandelijk vuur aantrekken. Mattern en Spanjaerdt Speckman
illustreren zo met hun pleidooien dat ook binnen het wapen genisten werken, die niet op de hoogte zijn van
de eisen die de moderne oorlogvoering aan de Vesting Holland stelt. Zij kopiëren buitenlandse ontwerpen
naar de Vesting Holland, die niet aansluiten op de kracht van het waterstaatslandschap. Het is een illustratie
van de voorliefde die een deel van het wapen heeft voor eertijds beproefde technieken en vormen. Zij geven
blijk van een bepaald onvermogen om als genist oplossingen van een juiste maat en schaal te vinden, die
niet alleen een antwoord geven op artilleristische ontwikkelingen, maar die ook passen in het voorbereide
gevechtsterrein van het Oostfront, en in de financiële werkelijkheid van ‘s-lands begroting.277
4.8

Deelconclusie hoofdstuk 4

Op strategisch en tactisch niveau
De jaren na de Eerste Wereldoorlog kenmerken zich door grootscheepse hervormingen. De regering besluit
in 1920 tot samenvoeging van de ministeries van Oorlog en Marine tot het ministerie van Defensie. In
Idem, 66-67: “Bijna nergens toch is strijdgas voor een verdediger zoo nuttig als in een inundatie-stelling, want een aanvaller, die
de moeilijkheden van het onder water gestelde terrein, ook in de nabijheid van accessen, moet overwinnen, zal ondervinden, dat zijn
gasmaskers en daarmede zijn bescherming ernstig gevaar loopen bij een welhaast onvermijdelijken val of een onderdompeling in
een sloot, wanneer door het binnendringen van water in de vullingbussen deze onbruikbaar worden”.
276 L.J. Spanjaerdt Speckman, kapitein der Genie, ‘De Nieuwe Fransche Duurzame versterkingen. Naar aanleiding van een werk van
den Franschen Generaal Culmann’, Maandschrift voor Officieren en Reserve-Officieren van alle wapens en diensten, 26e jrg (1932),
449-464 en 513-528, met name 526-528.
277 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 37, stelt dat 1914-‘18 leert dat men Vesting Holland moet
behouden en moderniseren: “Waartoe dit zou moeten leiden, toonde de later in Frankrijk gebouwde Maginotlinie, de door de
Duitsers aangelegde Siegfriedlinie en de zgn. Atlantikwal met zware kazematten”.
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hetzelfde jaar adviseert de Raad voor Defensie de commandementen van Stelling van Amsterdam, Nieuwe
Hollandse Waterlinie, Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet en Stelling van het Hollands
Diep en het Volkerak in vredestijd op te heffen, in 1923 gevolgd door kustforten IJmuiden en Hoek van
Holland. Alle zijn verenigd in het commando Vesting Holland. De vereenvoudiging in de bevelvoering komt
voort uit de gesegmenteerde bevelvoering tijdens de mobilisatie en moet voor wat betreft de voorbereiding
van het vestingstelsel zowel in oorlogs- als in vredestijd kwalitatief en financieel vruchten af gaan werpen.
Dat is op zich een goede gedachte, maar de Vesting Holland is als entiteit tot dan toe feitelijk nonexistent: de samenstellende frontdelen zijn eerder nooit in relatie tot elkaar als één stelling, laat staan als één
vesting gezien. Die delen sluiten op elkaar aan, maar zijn niet in relatie tot elkaar ingericht en zijn dus samen
nog geen nationaal reduit. De Vesting Holland is naar de vestingbouwkundige maatstaven van moderne
oorlogvoering ook niet ingericht voor een eindstrijd. Dat kan ook niet, omdat bij de instelling niet is bezien of
er voldoende troepen zijn, om die Vesting Holland te verdedigen. Daarnaast doet de minister, altijd op zoek naar
mogelijkheden voor een bezuiniging, in 1920 de toezegging aan het parlement dat hij vanuit zijn begroting
voorlopig niet investeert in vestingwerken. De omvangrijke Vesting Holland is dus vooralsnog niet meer dan
een optelsom van enkele linies, waarvan de langdurige verdediging de kracht van het leger wellicht te boven
gaat. Tegelijk heeft de instelling van een enkelhoofdig commando het voordeel dat deze met zijn staf effectief
de vredesvoorbereiding van de stellingbouw op kan pakken. Maar na het vertrek van de eerste commandant,
gevolgd door tijdelijk waarnemer chef van de generale staf, besluit de minister op 1 december 1926 om de
functie in vredestijd te koppelen aan die van commandant veldleger. Hiermee is de traditionele verhouding
tussen commandementen van dode en levende weermiddelen omgedraaid. Twintig jaar eerder zagen de
machtige stellingcommandanten voor het eerst een commandant veldleger aantreden! De combinatie van de
functies markeert de interdependentie van veldleger en vestingstelsel, maar ook de ten opzichte van veldleger
ondergeschikte rol, die het stelsel in een oorlog zal spelen. De combinatie van functies blijkt geen garantie op
een voortvarende, planmatige modernisering van de Vesting Holland. Er zijn pogingen het onderwerp op de
agenda te krijgen, maar die sterven alle in schoonheid.
Daar tegenover staat dat de Eerste Wereldoorlog heeft geleerd dat waterlinies hun defensieve waarde
niet verloren hebben, in tegenstelling tot forten. Het is het legerleiding en regering duidelijk, dat alle
vestingwerken van de Stelling van Amsterdam hun bomvrijheid hebben verloren. Na de introductie in 1883
van de brisante granaat, heeft voor de tweede maal in korte tijd een enorme investering in vestingbouw in
vredestijd niets anders opgeleverd, dan verouderde vestingwerken. Wanneer direct na de mobilisatie blijkt, dat
de kosten om het vestingstelsel naar de eisen van de tijd te brengen, 300 miljoen gulden bedragen, is er niemand
meer die wil pleiten voor deze opwaardering. Als onderdeel van de bezuinigingen wil een deel van de Tweede
Kamer het vestingstelsel zelfs opheffen. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar de regering schrapt na 1923
drastisch in de lijst van geclassificeerde vestingwerken. Buiten Vesting Holland verliest zowat elk werk de
status, waaronder de Grebbelinie in 1928. In de zoektocht naar besparingen stelt de Tweede Kamer in 1930
opnieuw voor om het gehele stelsel af te schaffen. Ook nu gaat de maatregel niet door: de vestingbegroting
bevat slechts pro memorie-posten.
In lijn met zijn besluit tot vereenvoudiging van structuren voegt de minister in 1923 het TB en CIB
samen. Zo ontstaat het CITB, een bureau dat tot taak heeft alle vestingbouwkundige zaken te behartigen,
die de grenzen van Eerstaanwezendschappen overschrijden. Daarbij adviseert het bureau, vanuit
technische en waterstaatkundige expertise, via de inspecteur der genie over ontwerpen van de Sectie V
Vesting Holland en eerstaanwezend ingenieurs. Het CITB krijgt een prominente rol in het
vestingbouwkundig ontwerp en de activiteiten ten behoeve van de oorlogsvoorbereiding.
Na 1926 doet commandant Vesting Holland Van der Palm pro memorie-claims voor de realisatie
van een eerste geraamte van betonwerken op de fronten van de Vesting Holland. Tegelijk geeft hij prioriteit
aan andere uitgaven. De legerleiding lijkt zich wel bewust van het belang van een krachtig vestingstelsel,
maar heeft geen consequente aandacht voor de versterking van de Vesting Holland. Veel van de
vredesvoorbereiding, zoals de stellingplannen en andere oorlogsvoorbereiding, blijft liggen.
Tegelijk zijn er genisten, die in de vakpers groots en meeslepend dromen over die betonnering van
het Oostfront. Zij klampen zich vast aan het ronddrijvend wrakhout van achterhaalde ideeën over een
vestingbouw, die een antwoord op de toenemende kracht van de artillerie meent te vinden in zeer zware
dekkingen en omvangrijke werken. Het zijn kwetsbare ontwerpen, die klakkeloos van buitenlandse
voorbeelden gekopieerd zijn en niet aansluiten op de karakteristieken van het voorbereide gevechtsterrein
van de Vesting Holland. De uiteenlopende pleidooien wijzen op de verdeelde meningen binnen het wapen
der genie. De eerstaanwezend ingenieurs verliezen zo hun geloofwaardigheid als ontwerpers van moderne
vestingwerken in de Vesting Holland. De verschillen in kennis dragen bij nieuwe ontwerpen bij aan
administratieve bureaucratische rompslomp, met een stroom aan brieven en kantbrieven. De regelmatig
wijzigende eisen van tactische commandanten, vermeerderd met de aldaar niet optimale inzichten in
constructie en gebruik van vestingwerken, maakt dat de militaire molens maar langzaam draaien.
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Op operationeel en technisch niveau
Na de oorlog is er binnen het wapen der genie verschil van inzicht over de waarde van ongewapend
betonnen, versus gewapend betonnen vestingwerken. Deze discussie is deels in het openbaar gevoerd: in
vaktijdschriften en bijeenkomsten. De scheidslijn tussen tegen- en voorstanders onder de genieofficieren
blijkt daarbij niet zozeer op leeftijd gebaseerd, maar eerder op kennis en ervaring. Uit de bestudering van
forten, schuilplaatsen en kazematten op de Franse en Belgische slagvelden in 1920 trekt de minister met
Cramwinckel en De Man de conclusie dat toepassing van gewapend betonschuilplaatsen de voorkeur
verdient. Voornamelijk de Duitse exemplaren maken indruk bij het CITB en dienen als voorbeeld.
Mede aan de hand van deze praktijkervaringen is in 1928 het Voorschrift Inrichten Stellingen, deel VII
vastgesteld. Het doel van dit voorschrift, waaraan De Man sinds 1921 onder directe verantwoordelijkheid van
de inspecteur schrijft, is vierledig: het normaliseren van schuilplaatsbouw in bedreigde stellingen; het
faciliteren van de bouw onder deskundige leiding door niet technisch onderlegd personeel; het bieden van
genormaliseerde grondtypen, op basis waarvan complexer samengestelde typen in meer achterwaarts gelegen
stellingen kunnen bouwen en op basis waarvan de genie in vredestijd meer samengestelde werken kan
ontwerpen. Deel VII beschrijft in opdracht van de minister tien afwachtingsschuilplaatsen, kazematten,
observatieposten, een eerstehulppost en artilleriekazematten, die aansluiten bij de behoefte van de tactische
commandanten. Uit het voorschrift blijkt preoccupatie van De Man met constructieve, technische en functionele
kwaliteit, maar het is geen dwingend keurslijf. Het biedt uitgekristalliseerde standaarden, richtlijnen en
handreikingen, aan de hand waarvan een bevelvoerder zijn stellingdeel kan versterken, afhankelijk van de
beschikbaarheid van de factoren tijd, kennis, mankracht en materiaal. Het geeft instructies over het
bouwproces, desnoods met ongeoefende troepen. De lezer krijgt pragmatische technische en constructieve
oplossingen aangereikt, in gradaties van volmaaktheid. Gecompliceerde onderdelen, zoals stalen deuren en
schietgatafsluitingen, zijn geprefabriceerd en in afwachting van gebruik opgeslagen in het Algemeen
Verdedigingspark. De commandant Vesting Holland Van der Palm stelt in 1927 voor om het ontwerp van
granaatvrije ongewapend betonnen schuilplaatsen in het voorschrift op te nemen. Het is een illustratie van het
toenemende gebrek aan actuele vestingbouwkundige kennis bij de tactische commandanten. Dit verzoek is niet
gehonoreerd. De minister geeft het CITB opdracht om het voorschrift periodiek te actualiseren, maar op het
bureau ontbreekt hiervoor de tijd. Het niet actualiseren van het voorschrift heeft tot gevolg dat de innovatieve
kennis van het CITB minder toegankelijk is voor anderen.
In 1927 geeft de commandant Vesting Holland de groepshoofden Sectie V opdracht om stellingplannen
op te stellen, zodat de bouw van schuilplaatsen en kazematten in oorlogstijd beter is voorbereid. Hoewel dit
bevel regelmatig is herhaald, zijn in de praktijk slechts marginale voorbereidingen getroffen. De
werkzaamheden blijken een te zware belasting voor de vredesorganisatie van de staven. Ook stelt de
inspecteur der genie in 1936 aan de hand van een praktische bouwproef vast, dat ongeoefende troepen de
eenvoudigste kazematten en schuilplaatsen uit het voorschrift niet kunnen bouwen. Hij bereidt sinds 1933
een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven voor, zodat bij oplopende internationale spanningen
optimaal gebruik gemaakt kan worden van de landelijke voorraden bouwstoffen. Deze vredesvoorbereiding
van vestingbouw leidt in 1937 tot plannen voor de oprichting van een Centraal Overleg Orgaan, waarin de
grotere aannemers in betonwerk met het departement verenigd zijn. Net als bij de stellingplannen, blijft dit
voornemen in de uitvoering steken.
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5. Vredesbetonnering in de Vesting Holland 1: accesversterking, 1920-‘36
5.1

Context: relevante politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen

In 1934 brengt kapitein Wilson bij de Koninklijke Militaire Academie een leerboek uit over militaire
aardrijkskunde in ons land. De editie van Roosenboom en Preij dateert uit 1914 en is verouderd: “zulks kan
geen verwondering wekken, als men bedenkt, welke enorme evolutie het afgelopen 20-jarige tijdvak ons heeft
te zien gegeven en welke uiterst belangrijke consekwenties deze evoluties uit een militair oogpunt heeft gebracht: de electriciteits- en drinkwatervoorziening, de ontwikkeling van het luchtvaart- en motorwezen, de
opkomst der radiografie, de uitbreiding van het verkeersnet te water en te land, de droogmaking en afsluiting
der voormalige Zuiderzee, de electrificeering van spoorwegen en bemalingen, de vermindering van den
paardenstapel".278 De fenomenale groei van het gebruik van de auto leidt er toe dat in ons land als één van de
eerste landen in Europa een samenhangend autosnelwegennet is gepland. Was er rond 1910 nauwelijks sprake
van doorgaand autoverkeer op de wegen, vijftien jaar later is het aantal auto’s vertwintigvoudigd naar ruim
30.000 stuks. Minister van Waterstaat Lely stelde in 1915 een Rijkswegencommissie in om het wegennet meer
uniform in te richten. De goed georganiseerde automobilistenlobby initieert het Eerste Nederlandsche
Wegencongres in 1920 en pleit voor de aanleg van een systeem van snelwegen. De hoofdverkeersaders van
de toekomst zijn niet de drukke bestaande wegen, maar een systeem van snelverkeerswegen tussen de
economische- en bevolkingscentra, dat men voornamelijk naar en in het westen van het land, binnen de
Vesting Holland, aan zal leggen. Het Rijkswegenplan 1927 beoogt om binnen 25 jaar 2.800 km rijksweg te
verbeteren en uit te breiden. De instelling van een met doelbelastingen gevuld Wegenfonds, voortvloeiend
uit de Wegenbelastingwet 1926, garandeert de voortgang van de uitvoering. De rijksuitgaven voor wegen
en bruggen lopen immers snel op: van 2,5 miljoen gulden in 1916 tot 20 miljoen in 1929. In eerste instantie
richten Rijk en provincies zich op verbetering van bestaande wegen, daar “uit verkeersstatistieken is
gebleken, dat het snelle langeafstandsverkeer in ons land nog niet dermate is ontwikkeld, dat lange rechte
autobanen een dringende vereischte zijn (z.g. viaductwegen, gebouwd op pijlers)”.279
Het aantal auto’s neemt snel toe: van 1.599 in 1918, tot 11.000 in 1920, 23.000 in 1924 en bijna
100.000 in 1929. De bouw van twaalf verkeersbruggen te Katerveer, Doesburg, Arnhem, Nijmegen, Grave,
Vreeswijk, Zaltbommel, Hedel, Keizersveer, Dordrecht, Moerdijk, Gorinchem en Hendrik Ido Ambacht
maakt de trage veren en fragiele scheepsbruggen overbodig: de rivieren mogen geen obstakel zijn voor het
snelle snelverkeer. Het Bruggenbureau heeft in de jaren ’30 daarom de meeste ingenieurs van
Rijkswaterstaat in dienst.280 Vijfjaarlijks stelt de regering een programma op voor het Rijkswegenplan. In
het eerste plan uit 1927 ligt de nadruk op modernisering van het bestaande wegennet. De dienst verbreedt
wegen, verruimt bochten en heft gevaarlijke kruispunten op, maar na 1930 krijgt de aanleg van nieuwe
wegen de overhand. Het autoverkeer groeit zo snel, dat in 1932 een nieuw plan het licht ziet, dat dit
wegennet voor 435 miljoen gulden uitbreidt tot 3.295 km. Voor wat betreft de hoogte van kosten bevindt
Nederland zich met Italië en Duitsland in de internationale voorhoede. Deels ligt dat aan het feit dat veel
rijkswegen op dijken liggen, die slechts tegen hoge kosten te verbeteren zijn: een nieuw tracé is al snel
goedkoper. In enkele geval is een weg, anticiperend op toekomstige gebruikseisen, al als autoweg ingericht,
met gescheiden verkeersstromen en ongelijkvloerse kruisingen. In 1936 stelt de regering het
Autosnelwegenplan van minister van Waterstaat O.C.A. van Lidth de Jeude vast, met elf nieuwe
verbindingen.281
5.2

Militaire wensen en een groeiende ruimtelijke dynamiek: het Oostfront onder druk, 1918-‘28

5.2.1

Casus 1: het acces Muiden-Weesp en Naarden

Eén van de vestingbouwkundige zorgenkindjes van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam is het gedeelde acces tussen Weesp en Muiden. Dit gebied blijft, ondanks de toezegging van de
minister in 1920 aan het parlement om niet meer te investeren in dode weermiddelen, hoog op de agenda van
de legerleiding staan. Het is een typisch voorbeeld van een opgave, waar het departement van Defensie
enerzijds druk doende blijft om een vestigbouwkundige oplossing te vinden, maar men anderzijds beseft dat
een oplossing, wanneer die zich eenmaal aandient, niet vanuit de eigen begroting is te financieren. Hoe met dit
Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, voorbericht.
Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 247-248. Schuursma, Jaren van opgang, 28-29 en W. van der Ham, Verover mij
dat land. Lely en de Zuiderzeewerken, ’s-Gravenhage 1997, 207.
280 Van der Ham, Verover mij dat land, 208.
281 A. Bosch en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1778-1998, Zaltbommel 1998 164-165. W. van der Ham, Heersen en
beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw, Zaltbommel 1999, 102-108.
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dilemma om te gaan? Uit de casus zal blijken dat juist deze opgave niet alleen leidt tot nieuwe
vestingbouwkundige inzichten, die verankerd zullen worden in een voorschrift, maar ook dat de legerleiding
door nieuwe infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen steeds meer handigheid krijgt in het inschakelen
van derden voorde betaling van de rekening voor die oplossingen.
Wanneer minister van Oorlog Alting von Geusau in november 1918 de stellingbouw opschort, maakt hij een
uitzondering voor het zuidoostelijke front Stelling van Amsterdam. Dit acces is, ondanks de brede
inundaties, kwetsbaar: de oude vestingstadjes zijn de enige versterkte obstakels. Ook meer oostwaarts
vindt hij het acces onvoldoende beveiligd. Ten oosten van de Vesting Naarden is weliswaar omstreeks 1917
op de hogere zandgronden een voorstelling aangelegd, maar die kan het gemis van Fort Coehoorn aan de
zuidoostelijke zijde van de Muiderberg niet compenseren. Na 1918 ziet de legerleiding definitief af van de
bouw van dit 240 m brede fort. "De in den oorlog opgedane ervaringen leiden er toe om den afbouw van
een dergelijk omvangrijk werk van groote zichtbaarheid en met artilleriebewapening niet ongewijzigd te
hervatten", stelt commandant 2e Geniecommandement kolonel R. Panthaleon van Eck.282 Tijdens de oorlog
wil de legerleiding de passieve sterkte van het front verhogen, door aan de westelijke zijde van het
Naardermeer, tussen Fort Uitermeer en Muiderberg, via de lijn Keverdijk, Hakkelaarsbrug en Googweg een
inundatiekering aan te leggen, inclusief gemeenschapsweg. Zoals bij de Positie van Spaarndam betreft dit
een extra weerstandslijn in een inundatiegebied. Met de Voorstelling van Naarden als eerste weerstandslijn
krijgt het stellingdeel dan diepte: de nieuwe kering fungeert als tweede lijn, met achterwaarts eveneens een
nieuwe kering, mogelijk de oude hoofdweerstandszone langs de Vecht. De commandant Stelling van
Amsterdam Ophorst verwacht in november 1918 dat hij met de middelen die op de vestingbegroting van
1914 voor Fort Coehoorn zijn gereserveerd aan de slag kan, maar pleit voor uitstel. "Er kan worden
aangenomen dat een eventueel permanent in te richten verdedigingslijn Muiderberg-HakkelaarsbrugUitermeer geheel zal afwijken van de thans in de linie gemaakte werken", zo meldt hij aan
opperbevelhebber Snijders.283 Zijn advies wordt opgevolgd, maar dat schiet in het verkeerde keelgat van
het college van B&W van Gemeente Weesp. De ontwikkeling van die plaats, een verdedigingswerk van de
eerste klasse, is ernstig belemmerd en alleen door de verplaatsing van de hoofdweerstandslijn kan men
Weesp opheffen als vestingwerk. Minister van Oorlog Pop stelt het college in 1919 gerust door te melden
dat de commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie daartoe voorstellen in de vestingbegroting 1920 doet.284
Wat ook daadwerkelijk gebeurt. Opvallend is dat op deze begroting zowel de inundatiekering als "den
verderen bouw van Fort Coehoorn" voorkomt.285
De tactische commandanten houden voorlopig vast aan bouw van vestingwerken op de bekende locaties. De kapitein
generale staf Best is er in 1921 van overtuigd dat de defensie op het toekomstige slagveld georganiseerd zal zijn vanuit “kleine
gevechtselementen in breedte en diepte verspreid over een groot oppervlak en zonder keelverdediging”. Hij pleit er voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, met haar inundaties en nu deels voorbereide stellingen, niet te moderniseren door de forten te
vernieuwen, maar door de verdediging te organiseren in het tussen- en achterterrein. Best wenst de aanleg van
loopgraafstelsels met kleine, moeilijk trefbare gewapend betonnen schuilplaatsen en kazematten voor mitrailleurs of licht
geschut, “zoodanig geplaatst, dat zij elkanders vuuruitwerking kunnen ondersteunen en aanvullen”. Maar de rol van de
forten is zijns inziens niet uitgespeeld. Hier kan men het passieve weerstandsvermogen van grachten en hindernissen
vergroten door de bouw van schuilplaatsen en kazematten. Wanneer het oude fort eenmaal in puin is geschoten kan de
bezetting de bouwmassa gebruiken als uitkijkpost en dekking. Best wil onderzoeken of “één van de keellokalen in elk van
onze oude forten niet zodanig kan worden versterkt, dat zij bestand is tegen het zwaarste worpvuur en bij doorbraak van de
linies een onuitdoofbaar rugvuur kan geven. (...) Nu trekke men niet onmiddellijk den neus op voor een dergelijke oplapperij
met den wetenschap, dat het mogelijk is op versterkingskunstig iets veel mooiers tot stand te brengen, want dan verliest men
uit het oog, dat, zoo ooit, dan hier het betere de groote vijand is van het goede”.286

Op 9 oktober 1920 biedt eerstaanwezend ingenieur Amsterdam J.E. Roorda zijn ontwerp voor het
stellingdeel Muiderberg-Uitermeer aan minister van Oorlog Pop aan. Om de kosten te drukken volgt het
nieuwe tracé van de kering zoveel als mogelijk de grondmassa’s van Keverdijk en Googweg, die als
inundatiekade en gemeenschapsweg fungeren. In het aardwerk wil de ingenieur ook granaatvrije
onderkomens bouwen, waaronder de circa 25 schuilplaatsen voor de wacht. De rest van de troepen zijn in
de versterkte boerderijen Vogelkooi en Hakkelaarsbrug en bij de watermolen onder te brengen. Roorda
heeft het profiel van de kade aangepast om de schuilplaatsen zo goed als mogelijk te maskeren. Voor de
compagnie- en bataljonscommandant, maar ook voor de bediening van de organieke mitrailleurs, tekent hij
extra schuilplaatsen. Om enfilerend vuur langs de inundatie mogelijk te maken verspringt het tracé van de
NA, HKVgH, 3.09.20, 7, brief C2eGC, No.579G, 18-3-1921, aan MvO.
NA, CSvA, 3.09.23,105, stuk 35716, brief CSvA, Sectie V, No.35716, 8-11-1918, aan OLZ.
284 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief DvO, Geh.Litt.E148, 11-11-1919, aan B&W Gemeente Weesp.
285 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief DvO, Ve Afdeling, No.111, 17-12-1919, aan ChGS.
286 Best, 'Ons Vestingstelsel', 383.
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kade op gezette afstanden. Op deze emplacementen staat lichte artillerie op of achter de kering. Ten
behoeve van de afwatering zijn onder de kade enkele afsluitbare duikers aangelegd. Aan de noordelijke
zijde, voorbij Hakkelaarsbrug, is een extra werk nodig. "Bij het binnenkort aan te bieden ontwerp voor een
steunpunt ter plaatse van het in 1914 in aanbouw zijnde Fort Coehoorn, zal een enfileering van het
noordelijk deel van de kade uit dit steunpunt nader worden uitgewerkt".287 Dat ontwerp dateert uit 1921 en
voorziet in een steunpunt voor een bezetting van 50 man met vier zware en zes lichte mitrailleurs. Op het
steunpunt zijn twee dubbele, flankerende mitrailleurkazematten voorzien, elk voor tien man en een loopgraaf
met schuilplaats voor vijftien man en mitrailleuropstelplaatsen. Bezien we het gehele ontwerp van de stelling
Muiderberg-Uitermeer, dan is zien we dat de ijle inundatiekering, midden in het inundatiegebied van de Nieuwe
Keverdijksche Polder, waarin een groot deel van de bezetting is geconcentreerd, het hart van de stelling vormt.
Ook hier is voor de verdieping van de weerstandszone, zoals eerder bij Spaarndam, een weerstandslijn in het
inundatiegebied aangelegd, waardoor de laatste is verkleind en dezelfde gevaren dreigen bij doorschieting van
de kade. Door de inrichting van infanteriesteunpunten met flankerend snelvuurgeschut en door boerderijen te
gebruiken als weerstandsnesten laat de eerstaanwezend ingenieur zien dat hij kennis heeft van elementen van
de inrichting van moderne stellingen. Maar het gegeven dat hij deze elementen simpelweg midden in de Nieuwe
Keverdijksche Polder projecteert, getuigt net als te Spaarndam niet van een bijzonder ontwikkeld inzicht in het
voeren van de verdediging in een terrein met hoge grondwaterstand.
Minister Pop vraagt zich af of men deze schuilplaatsen, die hij van onvoldoende kwaliteit acht, wel
in vredestijd moet bouwen. Commandant Stelling van Amsterdam generaal-majoor R.A. Kollewijn geeft tien
dagen na het verschijnen van Roorda’s ontwerp een negatief advies. Deels berust dat op tactische
argumenten: Roorda plant teveel betonnen schuilplaatsen, omdat het gros van de troepen in achterwaarts
gelegen keringen ligt. Kollewijn wil de betonbouw beperken tot de commandoposten, in combinatie met het
steunpunt Muiderberg en een tweede werk bij Krommendijk. Maar hij heeft ook financiële bezwaren: "De vraag
stelt zich hier op den voorgrond of, zoolang de bewapening en uitrusting van de Stelling van Amsterdam en van
andere onderdeelen onzer weermacht, nog zoo dringend aanvulling eischt, en daarin niet op afdoende wijze is
voorzien, het wenschelijk is betrekkelijk grote bedragen ten koste te leggen aan uitbreiding en verbetering van
verdedigingswerken, als hier ontworpen. Ik aarzel niet die vraag ontkennend te beantwoorden. Naar mijne
meening is, bij den huidige toestand, een eerste vereischte dat de bestaande organisatiën de beschikking
verlangen over de noodige strijdmiddelen, onontbeerlijk om met vertrouwen den strijd met den modern
uitgerusten tegenstander te kunnen tegemoet zien. Een geoefend en naar de eischen des tijds uitgerust leger,
zal geruimen tijd stand kunnen houden in de terreinen ten Oosten, Zuiden en Westen van Naarden. Is de
uitrusting onvoldoende, dan zal het bouwen van nieuwe verdedigingswerken dat tekort niet opheffen".288 De
modernisering van het stellingdeel Muiden-Weesp heeft in 1920 geen prioriteit voor de commandant.
Ook de chef generale staf ziet er geen brood in. Als de regering er voor zal kiezen het leger in te krimpen,
is dat niet in staat deze voorstelling te bezetten. De middelen kan men beter aan de bewapening besteden.289
De kering is alleen aan te leggen als Weesp en Muiden het grootste deel der kosten willen dragen. "Ik acht dit
echter weinig waarschijnlijk".290 Ondanks deze twijfels gaat de planvorming door. Maar waar de bouw van het
Fort Coehoorn in 1914 op 466.000 gulden is begroot, exclusief bewapening, kost de inundatiekering nu,
exclusief betonwerken, 2 miljoen gulden. De chef wil in 1921 een goedkopere oplossing. Een doorlopend
bezette verdedigingslijn lijkt hem bij de brede inundatie bij nader inzien niet nodig. De eerstaanwezend
ingenieur moet de verdediging projecteren op accessen en nabije boerderijen. Deze zijn in vredestijd voor het
gevecht in te richten, aangevuld met "enkele betonkazematten. (…) De verdediging zal dus geschieden uit kleine
punten van weerstand, die elkaar wederzijds kunnen ondersteunen". 291 Roorda tekent vervolgens een
kazemat, waarbij aan de schuilplaats type ’18 een uitbouw gekoppeld is. Om de uitwerking van schietgattreffers
in de afwachtingsruimte te beperken is een betonnen traverse in de doorgang, waar twee licht geknikte gangen
omheen leiden.292
In 1920 vraagt de Tweede kamer naar de financiële haalbaarheid van de plannen. Op 11 juni 1921
bericht minister Pop geen gelden voor het stellingdeel aan te willen vragen. Hij staat open voor minder
CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief EaI Amsterdam, 2eGC, No.1844, 9-10-1920, aan MvO.
CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief CSvA, Sectie I, No.1030, 19-10-1920, aan MvO. Kantbrief C2eGC, No.2690, 13-10- 1920.
289 Wordt Naarden verdedigd, dan acht hij "de aanleg van een tusschenstelling in de lijn Uitermeer-Muiderberg, welke gelegenheid biedt
om 's-vijands opmarsch te stuiten, in beginsel zeer nuttig. Immers, zooals de toestand nu is, vormen na den val van Naarden alleen nog de
geheel verouderde vestingen Weesp en Muiden met het daaraan grenzende terrein een slagboom van beteekenis op den weg naar de
hoofdstad". Maar "onmisbaar acht ik de inundatiekeering niet" omdat de inundatie, op tijd gesteld, krachtig is.
290 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, kantbrief ChGS, No.3513 bij brief DvO, 2e afd., 1-11-1920, No.625, ongeadresseerd.
291 NA, HKVgH, 3.09.20, 7, brief ChGS, No.1580G, 30-5-1921, aan MvO. CAD, AHK-GS, 2.13.15 vino 1a, brief ChGS, No.1580, 31-5-1921,
aan DvO. Hij wil op de accessen en de zuidelijke aanleuning bij Fort Uitermeer dertien kleine versterkingen, met zeven zware mitrailleurs.
292 Zowel de frontale als de flankerende mitrailleurkazematten hebben deze schuilplaats met front- (1,5 m) en zijdekking (1,25 m). Bij de
flankerende kazemat (in verspringingen tracé inundatiekering) geeft een poterne toegang tot de asymmetrische gevechtsruimte (2 x 2 m)
met flankerend schietgat (45°) en betonnen dekkingen (1,4 m-2,2 m). De frontale kazemat heeft een aan de schuilplaats gekoppelde
gevechtsruimte, met schietgat (45°) in de frontdekking (2,2 m).
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kostbare plannen.293 Pop vraagt zich af of "de inrichting der schuilplaatsen, hoezeer deze overeenkomt met het
type, dat in 1918 in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam als standaardtype werd
aangenomen, niet gewijzigd zoude moeten worden, gezien de ervaringen van den jongsten oorlog. Het komt
mij namelijk voor, dat het niet gewenscht is, om kleine schuilplaatsen met een bodemoppervlak van ongeveer
6 vierkante meter te maken, omdat deze zeer oneconomisch zijn, in verband met de zeer groote hoeveelheden
beton, welke verwerkt moeten worden als dekking voor eene zoo kleine inwendige ruimte, terwijl die kleine
schuilplaatsen door hun geringere massa minder bestand zullen zijn tegen de uitwerking van eene beschieting
dan grootere gebouwen". Het steunpunt Fort Coehoorn krijgt in december 1922 ook geen bijval van de
commandant Vesting Holland. Het werk is “niet noodig en niet gewenscht. Voor het doel dat wordt beoogd,
namelijk het brengen van mitrailleurvuur voor de ontworpen inundatiekeering, acht ik het ontworpen gesloten
verdedigingswerk te groot en te ingewikkeld. Het oppervlak, omgeven door een rondgaande natte gracht, is zoo
groot en teekent zich zoo scherp af, dat het werk op geen enkele wijze ook maar eenigszins is te beveiligen tegen
waarneming uit de lucht”. De kazematten en schuilplaatsen staan te dicht op elkaar en zouden minimaal
weerstandsvermogen (W.15-21) moeten hebben. Nu kan men volstaan met een “ontwerp voor een in
oorlogstijd te maken verdedigbare inundatiekeering, welk project, evenals de andere voorbereidende
werkzaamheden voor het in staat van verdediging brengen der Fronten, te mijner bureele zou kunnen worden
gereed gemaakt".294 Wanneer er geld beschikbaar komt voor het vestingstelsel, zal men prioriteit moeten geven
aan de "hoofdstellinglijn" van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de bouw van kazematten, schuilplaatsen
en gekazematteerde artillerieopstellingen. De inundatiekering Uitermeer-Muiderberg is een opnamestelling
achter Naarden. De commandant adviseert eerst de hoofdstelling bij Muiden en Weesp te herzien en vervolgens
de kering. In april 1923 scherpt hij zijn mening aan: het verdedigingswerk bij Muiderberg kan vervallen.295 Voor
de tussenstelling is het voldoende een ontwerp te maken dat men in oorlogstijd kan uitwerken "met behulp van
in mobilisatie of oorlogstijd te maken groepsversterkingen en afzonderlijke, elkaar zooveel mogelijk flankeerende, steunpunten, waarbij van het aanwezige emplacement van het fort Coehoorn geen gebruik zal worden
gemaakt". Nu de legerleiding het acces niet wil versterken, schrapt minister van Oorlog Van Dijk de plannen. In
een memorie van antwoord bij de vestingbegroting 1923 bericht hij de Tweede Kamer dat er geen geld is
voor vestingwerken: hij besteedt het budget aan het “hoogstnoodzakelijke herstel van het bestaande”.296
Toch is het acces bij Naarden, Muiden en Weesp na 1920 aanmerkelijk versterkt. In 1921 werkt
Rijkswaterstaat aan de parallelle tracering van rijksweg 1 Amsterdam-Amersfoort en de spoorlijn
Amsterdam-Bussum. Het ministerie eist op de kruising met de Werken aan de Karnemelksloot bij Naarden
compensatie door de bouw van een verdedigingswerk à cheval voor een ½ compagnie met twee zware
mitrailleurs. "Door en op kosten van het Ministerie van Waterstaat zullen dus op het snijpunt van den weg
met den hoofdverdedigingslijn in de kweekerijen ten Zuid-Westen van Naarden, verdedigingswerken
bestaande uit opstellingen voor infanterie en mitrailleurs moeten worden gemaakt", stelt de chef generale
staf. Het betreft een infanteriesteunpunt met twee omgrachte eilandjes, elk aan één zijde van de nieuwe
weg, met de plattegrond van een sferische driehoek en voorzien van drie tot vijf kleine gewapend betonnen
schuilplaatsen.297 De commandanten verkiezen een geconcentreerd steunpunt met mitrailleuropstelling en
enkele verspreide schuilplaatsen, dat dienst doet als een sperwerk en direct aan de nieuwe weg is gelegen.
De inspecteur der genie heeft onoverkomelijke bezwaren tegen dit voorstel. "In het bijzonder heb ik
bezwaren tegen de ontworpen werkjes aan de Karnemelksloot, welke zich niet voldoende aanpassen aan
het terrein, een grooter grondoppervlak beslaan dan noodig is, en, door hun gesloten vorm, doen denken
aan een klein fort. Ook ontmoet ik bezwaren tegen het profiel der schuilplaatsen, dat (alhoewel tijdens de
mobilisatie veelvuldig toegepast) minder aanbeveling verdient wegens den ingewikkelden trapeziumvorm
en den ongebroken dus ondoelmatige vorm der ingangen, terwijl de inwendige hoogte van die

CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 1a, brief DvO, Geh.Litt.D57, 11-6-1921, aan ChGS.
NA, HKVgH, 3.09.20, 7, brief CVgH, Sectie V, No.3, 12-1922, aan MvD.
295 "Eenerzijds zou de uitvoering van een permanent verdedigingswerk bij Muiderberg met een aansluitende zware inundatiekeering,
tevens verdedigingslijn cum annexis van Muiderberg naar Uitermeer, hoewel dit complex van werken eene aanmerkelijke verhooging van
het verdedigingsvermogen op dit belangrijke gedeelte der Vesting Holland zou beduiden, zulke financiële offers van 's lands schatkist
eischen, dat daaraan onder de huidige omstandigheden niet kan worden gedacht; anderzijds bestaan bij mij bezwaren tegen den vorm en
algemeene inrichting, zoomede tegen sommige details van het ontworpen gesloten werk, welke bezwaren ik vermeen -daar een geheel
nieuw ontwerp noodig zou zijn- mede in verband met het bovenstaande niet nader te behoeven ontwikkelen". NA, HKVgH, 3.09.20, 8,
brief CVgH, No.783G, 16-4-1923, aan MvO.
296 Handelingen der Tweede Kamer, zitting 1922-‘23-292, ‘Vaststelling van de begrooting van uitgaven, ten behoeve van de
voltooiing van het Vestingstelsel, dienst 1923’, memorie van antwoord no.8, minister van Oorlog, 15-12-1922.
297 Het kleine werk (90 x 120 m) heeft een natte gracht en draadversperringen. Flauwe taluds vervangen grondkerend muurwerk,
kwetsbaar voor artillerievuur. Opvallend is het voorstel voor snelvurende lichte kanonnen van kaliber 6 of 8 cm, terwijl deze
opstellingen niet in vredestijd worden gebouwd. De C1eGC overweegt die te vervangen door gekazematteerde zware mitrailleurs aan
Fortlaan en in talud spoorlijn Amsterdam-Bussum. De ontwerpen zijn een opmaat naar het voorschrift VII. CAD, AHK-GS, 2.13.15,
vino 25-Iq, brief C1eGC, No.168G, 16-1-1922, aan DvO, Ve afdeeling. Idem, brief C1eGC, No.410G, 8-4-1921, aan DvO, Ve afdeling.
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schuilplaatsen grooter is dan met het oog op de gepaste zuinigheid en zichtbaarheid van uit het voorterrein
toelaatbaar is".
Het TB tekent een nieuw plan, onder handhaving van het werk à cheval voor één sectie infanterie
met vier mitrailleurs M'08. Ook nu vormen zware mitrailleurs de ruggengraat van de verdediging.298 Het
ontwerp doet denken aan de flankerende kazematten in de inundatiekering Uitermeer-Muiderberg.
Typologisch sluit het aan bij de groepsschuilplaatsen type '18, zij het dat de rechthoekige doorsnede afwijkt:
de horizontale dekking is eenvoudiger te bouwen. Het oostelijke betonnen landhoofd van de brug over de
Bussumervaart is ingericht als mitrailleurschuilplaats. Bovendien zijn in het terrein twee flankerende
mitrailleurs opgesteld, waarvan één in een kazemat 'type IV', de andere in een schuilplaats, met in het
aardwerk een open mitrailleuropstelling. De kazemat, met een frontdekking (2 m) is met de dubbele
gebroken ingang afgeleid van schuilplaatsen 'type I' en 'type III'. Ook de gebrekkige afscheiding van
afwachtings- en gevechtsruimte duidt daar op. Maar de rechthoekige, modulaire opbouw, de scheiding van
functies en het getrapte schietgat kondigt het voorschrift VII aan. De situering in het veld vereist nadere
studie. "Een gebetonneerde geschutsopstelling op het hooggelegen bastion aan de Turfpoort te Naarden
wordt minder aanbevelenswaardig geoordeeld, omdat een dergelijke opstelling zoo deze is uitgevoerd als
kazemat, ten gevolge van het groote, naar den vijand toegekeerde schietgat, spoedig buiten gevecht gesteld
zal zijn, terwijl, als daarbij gedacht is aan een gewapend beton remise met open gevechtsopstelling voor
geschut daarnaast (gelijk vroeger met het flankementsgeschut op de forten geschiedde) al evenmin mag
worden aangenomen, dat bedoeld geschut in het gevecht lang mede zal spreken".299 De eerste stappen naar
het verlaten van een sperwerk zijn genomen. Uiteindelijk zal men dit compacte verdedigingswerk verlaten,
ten faveure van gekazematteerde mitrailleurs, die van forse afstand kruisvuur op het acces brengen. In 1925
bericht het departement dat de eisen ter verontzijdiging van de aanleg van rijksweg 1 "wegens bijzondere
redenen van technische aard geheel vernieuwd" zijn.300 In plaats van een "compact" ontwerp opteert men
voor een "meer verspreide bouw der samenstellende onderdeelen van de groepsversterkingen”. De
mitrailleurnesten maken plaats voor een in "de borstwering van den bedekten weg der Vesting Naarden te
bouwen mitrailleurkazemat". De kosten voor deze kazemat bij Bastion Turfpoort zijn, omdat de grond al in
bezit is van het ministerie van Oorlog, lager dan wanneer men beide mitrailleurnesten aanlegt. Hoewel een
spreiding van de wapens gewaarborgd lijkt, zal door de locatiekeuze de kwetsbaarheid juist groter zijn.
Deze schetsen van het TB getuigen van kennis van de recente krijgservaringen. De vóór de
mobilisatie nog zelfstandige positie van de eerstaanwezend ingenieurs, in de zin dat zij eerst en al
verantwoordelijk zijn bij het vestingbouwkundig ontwerp, is aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld bij
de versterking van het acces van Muiden in 1920-‘21, maar ook bij het Werk aan de Karnemelksloot uit
1921-‘22 is het fortificatorische ontwerp dat zij leveren van zo’n lage kwaliteit, dat het TB de opdracht krijgt
om de opgave over te nemen. De actuele kennis en de bundeling van expertise leidt ertoe dat het bureau
steeds meer een factor van belang is bij complexe stellingontwerpen. De beperkte omvang van het
Nederlandse leger in vredestijd, met haar kleine groep beroepsofficieren, brengt dat de legerleiding voor
vestingbouwkundige kennis in toenemende mate is aangewezen op dit bureau.
[43 tekening 1:100, pg, dsn frontale mitrailleurkazemat met groepsschuilplaats, CVgH, Nieuwe Hollandse Waterlinie 1922,
NA]
[44 tekening 1:500, pg werk à cheval, Karnemelksloot, TB, NHW maart 1922, CAD]
[45 tekening 1:100, pg, dsn schuilplaats I en III, pg kazemat II, Karnemelksloot, TB, NHW maart 1922, CAD]
[46 tekening 1:50, 1:100, 1:200, pg, dsn kazemat IV, I en II, Karnemelksloot, TB, NHW maart 1922, CAD]

5.2.2

Casus 2: de stedelijke uitleg van Utrecht

De ruimtelijke dynamiek die speelt in het voorbeeld van het acces Muiden-Weesp is kinderspel, vergeleken
bij de krachten die zich rond Utrecht manifesteren. De vierde stad van Nederland voelt zich door de
Aan beide zijden van de weg staat een ongewapend betonnen kazemat 'type II', met aansluitend op de loopgraaf een gang door de
wal, die via een knik naar de afwachtingsruimte leidt, door een 1 m dikke wand gescheiden van de gevechtsruimte. Deze
symmetrische gevechtsruimte (1,6 m hoog) heeft een frontdekking (2-3 m), met twee schietgaten voor mitrailleur, met overlappend
schootsveld en met spoorstaaf verticaal tweemaal geleed. De dekkingen hebben een asymmetrische dikte, afhankelijk van te
verwachten vijandelijk vuur. De tweede opstelling, ook aan beide zijden van de weg, is schuilplaats 'type I' (frontdekking 1,5 m):
dezelfde als in de loopgraven aan de keelzijde van het sperwerkje, met open gevechtsopstelling en 'type III' (frontdekking 1,75 m).
"Slechts zij opgemerkt, dat geen afzonderlijke kleine schuilplaats voor munitie en levensmiddelen werd geprojecteerd, omdat kleine
schuilplaatsen door hun geringe massa spoedig vernield worden. De schuilplaatsen zijn echter zoo ruim, dat in ieder daarvan 25 man
(12 liggend en 13 zittend) zouden kunnen worden ondergebracht, zoodat bij eene bezetting van een sectie in die schuilplaats zeer
voldoende ruimte overblijft voor vorenvermelde doeleinden en daarin ook nog lokaaltjes voor commandant, telefoon en dergelijke
kunnen worden afgescheiden".
299 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 25-Iq, brief DvO, Geh.Litt.A27, 25-3-1922, aan C1eGC.
300 NA, CITB, 2.13.40, 216, brief DvO, Geh.Litt.U36, 1-5-1925, aan MvW. De kosten voor twee groepsschuilplaatsen bedragen fl.
119.000. Die van kazemat Turfpoort fl. 19.000: minder dan de twee mitrailleurnesten (fl. 31.500).
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nabijheid van het Oostfront ernstig in haar groei beperkt. Hoe gaat het departement van Defensie met die
belangen om? Het strategische landschap ten oosten van Utrecht is van oudsher een zwakke schakel in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stad Utrecht ligt direct ten westen van de hoofdweerstandszone en zal bij
een belegeringsbombardement grote schade ondervinden. In 1875 is met de bouw van de forten Rijnauwen
en Vechten de hoofdweerstandstrook in oostelijke richting verplaatst, maar ook hier kampt het stellingdeel
met zwakke inundaties. Een gevolg is dat het departement de oude westelijke lijn, met de forten
Ruigenhoek, Blauwkapel, Fort aan de Bildtstraat, Vossegat en Lunetten niet op wil heffen. Toch claimt het
college van B&W van Gemeente Utrecht dat gebied in 1919 voor de uitleg van de stad. De minister wil niet
aan het verzoek tegemoet komen. "De moeilijkheden, welke ten gevolge van de aanwezigheid van de
fortenlinie beoosten Utrecht aan de uitbreiding van die stad in de weg staan, zijn nog niet opgelost", stelt
Pop op 30 maart 1921.301 Maar de Raad der Defensie adviseert de minister twee jaar eerder om de verboden
kringen op te heffen van de Fort aan de Bildtstraat en Fort Vossegat, direct ten oosten van de stad. Daarom
draagt Pop de inspecteur der genie op onderzoek te doen naar een meer oostelijke hoofdweerstandszone,
in de lijn van Fort Voordorp via de Werken bij Griftenstein naar Fort Hoofddijk, mits daar voldoende
inundaties mogelijk zijn. Al snel blijkt dat dit ook ten koste van grote financiële inspanningen niet zal lukken.
Het waterpeil van de Lek, dat de onderwaterzettingen voedt, was bijvoorbeeld in 1918 218 dagen te laag
om hier een inundatie te kunnen stellen.
De gemeenteraad van Utrecht en gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht tillen daar minder
zwaar aan. De minister verwacht dat het college van GS een voorstel bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken indient, waarvan "wellicht verwacht moet worden, dat men niet minder zal voorstellen dan het
opheffen van de geheele fortenlinie beoosten Utrecht", wat verplaatsing van de linie in zal houden, wil men
de Vesting Holland waarborgen. "Het wil mij voorkomen dat het met het oog op de belangen der defensie
ontoelaatbaar is de stad Utrecht gelegenheid te geven tot uitbreiding in oostelijke richting op de wijze als
geadviseerd werd door de Raad der Defensie (…) In dit verband zij naar voren gebracht, dat uit de lessen
van den jongsten oorlog bleek, dat zelfs in inundatiestellingen steeds meerdere weerstandslijnen achter
elkaar moeten worden gelegd. Door eene bebouwing (in algemeene zin gesproken) vóór het Fort aan de
Bildtstraat en achter de nieuwe hoofdweerstandstrook bij Griftenstein zou dit gedeelte der Nieuwe
Hollandsche Waterlinie dan ook naar mijne meening belangrijk lijden, temeer waar blijkbaar aan de
inundatie vóór Griftenstein niet veel waarde mag worden gehecht. De Werken bij Griftenstein zouden
verder hoogstwaarschijnlijk belangrijk uitgebreid moeten worden". Het departement wenst de
hoofdweerstandstrook tussen Fort Vossegat, Fort aan de Bildtstraat en de Tol aan de Blauwkapelscheweg
te handhaven, inclusief de verboden kringen van alle daarin gesitueerde vestingwerken, "waarmede dus
gepaard gaat de noodzakelijkheid voor de stad Utrecht tot uitbreiding in eene andere richting (hetgeen
wellicht zou kunnen zijn in Zuid-Oostelijke richting nabij de Lunetten op de Houtensche Vlakte) of anders
de zeer ingrijpende wijziging moet worden aangebracht om de Nieuwe Hollandsche Waterlinie ten Oosten
van De Bilt dan wel in westelijke richting bijvoorbeeld over Gouda te verleggen". Hoe dan ook, de minister
wijst er op "dat, welk defensiestelsel te onzent ook moge worden aangenomen, rekening zal moeten worden
gehouden met de duidelijke lessen van den jongsten oorlog, welke onomstootelijk hebben bewezen de
bijzondere waarde van de ouderwetsche aarden werken als onverwoestbare terreinvoorwerpen in eene
verdedigingslinie en daarnaast de schier onoverwinnelijke kracht van inundatiën, zoodat zelfs een
gedeeltelijk prijs geven van de voordeelen aan beide verbonden, onafwijsbaar met zich mee zou brengen
versterking van de levende strijdkrachten, en dus in tegenspraak zou zijn met een streven naar
vermindering van de legersterkte". Pop wil de chef generale staf M.D.A. Forbes Wels een integrale studie uit
laten voeren. "Een dergelijke oplossing der onderwerpelijke problemen in breedste vorm is nog nooit in
haar volle omvang, met alle daaraan verbonden consequenties in studie genomen. Wel is mij bekend, dat
op instigatie van den toenmaligen Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht eenige tijd geleden een studie
is gemaakt van een mogelijke linie over Gouda".302
Op 28 juni 1921, drie maanden later, antwoordt Forbes Wels. Hij geeft aan het beloop van het
Oostfront te kunnen wijzigen, maar alleen tegen hoge kosten.303 "Tegen eene verlegging van de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie ten Oosten van Utrecht naar het Oosten (ten Oosten van de Bildt) bestaat het mijns
inziens overwegende bezwaar, dat dit gedeelte der linie alsdan komt te liggen in of op zeer korte afstand
verwijderd van het bedekte terrein ter plaatse, waardoor uitzicht en schootsveld ten eene male zullen
ontbreken. Het stellen van inundatiën zal dan geheel zijn uitgesloten. Bovendien zal dan het gedeelte der
linie ten Oosten van Utrecht nog meer vooruitspringen dan thans reeds het geval is, en dus in nog meerdere
CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-lb, brief DvO, Geh.Litt.S32, 30-3-1921, aan ChGS.
Opperbevelhebber Snijders laat in 1918 de Commissie Verdedigingsliniën verkenningen uitvoeren voor een tweede
weerstandszone, ten westen van de NHW, maar tot voorstellen is het niet gekomen, vanwege de wapenstilstand 1918 en de
demobilisatie. Onderdeel van de verkenningen is een linie bij Gouda, ter plaatse van de Oude Hollandse Waterlinie.
303 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-lb, brief ChGS, No.1788G, 28-6-1921, ongeadresseerd.
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mate zijn blootgesteld, vooral waar eene belangrijke aanleuning aan inundaties zal ontbreken.” Hij heeft
bestudeerd of men de linie in oostelijke richting dan wel naar het westen kan verplaatsen. “Zou men de
Nieuwe Hollandsche Waterlinie naar het Oosten willen leggen, dan zou dit over een breed front moeten
geschieden en zou slechts eene verplaatsing naar het terrein van de tegenwoordigen Grebbelinie in
overweging kunnen worden genomen. Eene eenigszins afdoende verbetering van die Linie, in het bijzonder
van de inundatiemiddelen, zou echter tot zulke belangrijke uitgaven leiden, dat hieraan naar mijne meening
niet kan worden gedacht, afgezien nog van de omstandigheid dat door het beloop dier linie en door den
aard der terreinen, waarin zij is gelegen, zij in weerstandsvermogen steeds ten achter zal blijven staan bij
de bestaande Nieuwe Hollandsche Waterlinie". Verlegging van het zuidelijke front naar het westen, in de
lijn Maarssen-Vleuten-Vreeswijk, heeft als voordeel dat de inundatie gemakkelijker te stellen is, maar dan
moet men de inundaties incluis aardwerken en "permanente steunpunten" op de accessen in vredestijd
realiseren, tegen hoge kosten. “Het mag zeer zeker ernstig worden betwijfeld, of de daarvoor (…)
benoodigde gelden in de naaste toekomst door de volksvertegenwoordiging beschikbaar zullen worden
gesteld, gelet op de sterke strooming die daar merkbaar is tegen het toestaan van gelden voor doode
weermiddelen". De chef merkt op dat het voorgestelde tracé van het Amsterdam-Rijnkanaal het passieve
weerstandsvermogen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie doet toenemen. De westelijke kade zal als
hoofdweerstandslinie fungeren. "Ik beschouw dit voorlopig als toekomstplannen waarmee het verstandig
is alsnog geen rekening te houden". Temeer daar de stad Utrecht met haar hulpbronnen prijs valt aan de
vijand en het gemis van de Houtensche Vlakte betekent dat "een der weinige uitvalspoorten van de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie wordt losgelaten". Ten slotte wijst de chef op de mogelijkheid om de
hoofdweerstandszone richting Gouda te verplaatsen. Hij zou het betreuren als men deze keuze maakt, daar
de brede inundaties hier bij voorbaat elke offensieve actie uitsluiten. "Welke ook de nadeelen zijn, die uit
fortificatorisch oogpunt aan de Nieuwe Hollandsche Waterlinie kleven, ik acht haar als Oostfront van de
Vesting Holland in alle opzichten te verkiezen boven de Stelling Gouda. Ik zou haar dan ook in haar
tegenwoordigen vorm willen handhaven".
Op initiatief van gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht besluit minister van Oorlog Van Dijk
in november 1921 een Commissie van Advies in te stellen. Namens Defensie neemt ook de commandant
Nieuwe Hollandse Waterlinie generaal-majoor D.G. van der Voort Maarschalk deel. De militaire leden
rapporteren in januari 1922 naar aanleiding van een presentatie door de architecten H.P. Berlage en L.N.
Holsboer over het uitbreidingsplan Utrecht-Oost. "In het plan van de heeren (…) zijn de forten onmiddellijk
aan de oostzijde van de stad als opgeheven geacht. De op de teekening met zwaarder en lichter arceering
als scherpe slagschaduw aangegeven Verboden Kringen rondom de forten doen buitengewoon duidelijk
zien, welk een beletsel deze militaire dam voor den zoo noodzakelijk geworden uitgroei van den stad, ook
in oostelijke richting, vormt. Het ontwerp toont wat dit punt betreft, overtuigend aan hoe noodig de
aflegging van dit keurslijf voor de ontwikkeling van de stad is".304 De leden verwachten dat de aanleg van
een spoorlijn Amersfoort-Utrecht soelaas zal bieden. Deze verbinding is ruwweg noord-zuid getraceerd
over landgoed Oud-Amelisweerd. De lijn loopt westelijk van Fort Voordorp, de Werken bij Griftenstein, Fort
Hoofddijk, Fort Rijnauwen, sluit daar aan op spoorlijn naar ’s-Hertogenbosch en kan aanleiding geven de
hoofdweerstandstrook in oostelijke richting te verplaatsen, waardoor de forten kunnen vervallen. De
inspecteur der genie stelt voor bij verontzijdiging om kazematten te vragen. "Tenslotte lijkt het mij
aanbevelingswaardig de voorwaarde te stellen, dat alle daarvoor in aanmerking komende landhoofden en
viaducten, naar aanwijzing van het Departement van Oorlog van gewapend beton moeten worden gemaakt
en voorzien van een kazematruimte c.a. en schietgaten voor mitrailleurs”. 305 Naar zijn mening is deze
oplossing de meest haalbare, maar niet de beste. De spoorbaan vormt één doorgaande lijn, die overal even
sterk, of even zwak is. "Het blijft eene lijn, het is geen zone van verdediging; het hoog boven het voorgelegen
terrein uitstekende aardlichaam vormt een goed zichtbaar en gemakkelijk te bevuren object".
De commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie wil aanvullende inundaties, maar vreest dat het
terrein zich er niet voor leent. Het afgraven van grond is een kostbare zaak. Daarom is een gedekte
opstelling van troepen en mitrailleurs achter de lijn een vereiste. "Deze overwegingen hebben geleid tot het
ontwerpen van een samenstel van schuilplaatsen in het lichaam van de baan met tunnels naar de vóórzijde,
tot het ontwerpen van enkele viaducten en landhoofden, tot het maken van afzonderlijke tunnels voor
verkeer door de baan en van borstweringen met 2 voorgelegen verdedigingswerken (Fort op de
Voordorpschen Dijk en Werken bij Griftenstein) en daarin aan te brengen schuilplaatsen. (…) Zooals de
schets aangeeft zijn enkele gewapendbeton-schuilplaatsen ontworpen op de vóórgelegen
verdedigingswerken ten einde een goede flankering van het terrein vóór de baan en onderlinge
CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-Ib, 'Memorie nopens het ontwerp eener spoorwegverbinding Utrecht-Amersfoort over OudAmelisweerd, opgemaakt door de militaire leden der Commissie, ingesteld door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij
beschikking van 4 Januari 1922, No.16500, Afdeeling B.B.', ongedateerd (na 8-9-1922).
305 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-Ib, brief IdG, No.211G, 25-1-1922, aan ChGS. Brief CNHW, Sectie V, No.379G, 15-4-1922, aan ChGS.
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ondersteuning dier werken mogelijk te maken". In totaal eist het departement in 1922 ter compensatie van
de aanleg van de lijn niet minder dan 33 gewapend betonnen schuilplaatsen, negen flankerende kazematten
voor mitrailleurs en vier verdedigbare landhoofden.306 Daarnaast wenst men de aanleg van vijftien tunnels
naar de andere zijde van de spoordijk, voorzien van een "buitentalud-opstelling voor mitrailleurs": plaatsen
waar men te zijner tijd kazematten kan bouwen. Een schets voor deze onderheide frontale kazematten is
bij het document gevoegd. Net als het ontwerp voor de flankerende kazematten in de inundatiekering
Uitermeer-Muiderberg is hier aan het einde van een circa 13 m lange poterne een kazemat getekend. Ook
hier doet zich de invloed van het voorschrift VII gelden.307 Voorlopig is er geen kans op realisatie. Daarom
vraagt men ter compensatie een tijdelijke oplossing, met vier mitrailleurs in betonbakken in het buitentalud
van de baan. Verder moet een strook van 100 m aan 's-vijands zijde vrij van bebouwing blijven.
De kwestie blijft echter onopgelost. Uiteindelijk is in 1931 gekozen voor een tracering van de
spoorlijn over Bilthoven. Hierbij eist men van de Nederlandse Spoorwegen alleen de bouw van enkele
kazematten op Fort Blauwkapel.308 In 1924 is de opheffing van de fortenlijn opnieuw actueel. In een rapport
vindt de Commissie van Advies de opheffing van de verboden kringen opnieuw acceptabel vanuit het
oogpunt van noodzakelijke de Utrechtse stadsuitbreiding. Het college van B&W maakt daarop beperkte
uitbreidingsplannen openbaar. In mei 1924 bericht de commandant Vesting Holland aan de minister Van
Dijk over dit plan, inclusief de spoorweg Amersfoort-Utrecht, dat de bebouwing weliswaar westelijk van de
bedreigde fortenlinie is gedacht, maar in de hoofdweerstandszone.309 Ter compensatie van de nadelen zijn
verbeteringen aan de forten en de Werken bij Griftenstein nodig: flankerende en enfilerende kazematten in
de wallen, die de intervallen bestrijken. Vanwege de spoorlijn is een verbetering van de inundaties gewenst:
de gronden zijn tot 300 m ten oosten van de lijn af te graven. Al met al zijn de kosten zo hoog, dat tot
teleurstelling van het college ook deze beperkte stadsuitbreiding niet mogelijk is. Het stadsbestuur gooit
het daarom over een andere boeg en vraagt de minister medewerking om aan de andere kant van het
schootsveld te bouwen: "ver genoeg over den Oostkant van den strook uitstrekkende om daar ter plaatse
nieuwe stadskwartieren te doen verrijzen", die door goede wegen met het stadshart zijn verbonden.310 Dat
zal een stedenbouwkundig unicum opleveren: de vierde stad van het land, doorsneden door een
verdedigingslinie. Zover is het niet gekomen. In 1925 beslist minister Van Dijk definitief om niet mee te
werken aan de verplaatsing van de hoofdweerstandszone.
[47 tekening 1:100, pg, dsn, dwarsprofiel mitrailleurkazemat, spoorlijn Amersfoort-Utrecht, Cie Advies NHW 1922, CAD]
[48 tekening 1:100, 1:200 dsn mitrailleurkazemat, schuilplaats, kazemat landhoofd, spoorlijn Amersfoort-Utrecht, Cie
Advies NHW 1922, CAD]

5.2.3.

Casus 3: de Gooistelling

Omgekeerd heeft Defensie ook last van de stad Utrecht. Omstreeks 1927 behoren 15 cm houwitsers tot de
standaardbewapening van legers. In het geval een vijand oprukt tot het Oostfront Vesting Holland, is het
mogelijk met dit geschut vanuit Hilversum en Bussum artillerievuur op Utrecht en zelfs Amsterdam te
leggen. Daarom wil de commandant Vesting Holland bij een dreiging vanuit het Oosten de
veiligheidstroepen een positie oostelijk van de hoofdweerstandsstrook in te laten nemen, zoals dat ook in
1914-‘18 in de Voorstelling bij Naarden, onder meer bij Fransche Kamp gebeurd is. Kapitein generale staf
J.J. van Santen maakt hetzelfde jaar een 'Verkenningsrapport Gooistelling', waaruit blijkt dat de voordelen
van deze hoofdweerstandstrook legio zijn. De troepen bezetten een groter deel van het land en er ontstaat
een opnamestelling voor een terugtrekkend veldleger. Ook zal Groep Utrecht aan het Oostfront aan de
noordelijke zijde zijn aangeleund. De uitbreiding heeft ook het voordeel, dat de hogere gronden vóór het
zwakke stellingdeel Muiden en Weesp en het zogenaamde 'kogelputje’ van Naarden door eigen troepen zijn
bezet.311 De kracht van de stelling staat of valt echter met die van de inundaties. De inspecteur der genie
vraagt daarom in november 1927 Van Dooden om de onderwaterzettingen te verkennen. De chef CITB
schrijft in februari 1928 dat een inundatie in vier kommen mogelijk is tussen Baarn, Soest en Spakenburg,
De groepsschuilplaatsen, in de grondlichaam van de spoordijk, hebben een frontdekking van 1,75 m. De negen kazematten
vertonen kenmerken van voorschrift VII, in voorbereiding. Er zijn twee types: een flankerende kazemat (8,25 x 10 m) in het
landhoofd van de spoorlijn, met aparte afwachtingsruimte (3 x 3 x 1,6 m), via een aan de keelzijde gesitueerde, 0,75 m brede gang
verbonden met de gevechtsruimte (4 x 2 x 1,6 m), met schietgat (30°) en front- en zijdekking van 2,5 m gewapend beton, bij de
afwachtingsruimte 1,75 m. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-Ib, brief IdG, No.211G, 25-1-1922, aan ChGS.
307 De kazemat (6,5 x 8,75 x 3,4 m) heeft in plattegrond trekken van type IV, waarbij de afwachtingsruimte (3 x 2,5 x 1,75 m) deel
uitmaakt van de poterne en (vanwege het ontbreken van een gang) in verbinding staat met de gevechtsruimte (3 x 1,5 x 1,75 m). Het
frontale schietgat is zeer breed (45°) maar niet hoger dan 30 cm.
308 NA, CITB, 2.13.40, 238, brief MvD, Geh.Litt.S85, 28-7-1931, aan IdG.
309 NA, HKVgH, 3.09.20, 14, brief CVgH, Sectie I, No.830G, 3-5-1924, aan MvO.
310 NA, HKVgH, 3.09.20, 20, brief B&W Gemeente Utrecht, No. 5592/51, 29-7-1925, aan MvO.
311 NA, CITB, 2.13.40, 41, brief CVgH, Sectie V, No.1879G, 12-11-1927, aan IdG.
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ook na droogmaking van de Zuiderzee. 312 Nu aan deze voorwaarde is voldaan, maakt de commandant
Vesting Holland een plan voor de Gooistelling. Globaal is de hoofdweerstandstrook getraceerd tussen
Bunschoten en Maartensdijk, alwaar de linie via de Loosdrechtse Plassen bij het Fort Tienhoven aansluit op
het Oostfront. De bezetting bestaat uit één divisiegroep en enkele regimenten. Als de Generale Staf het
voorstel voor de verlegging accepteert, moeten "vanzelfsprekend (…) de tijd en de krachten aanwezig zijn
voor het inrichten van de stelling en moet het bij mobilisatie te maken geraamte van de stelling in beton
tijdig gereed zijn". Dat geraamte bestaat uit "blootgestelde commandoposten, de kanonkazematten (6
Kazemat) alsmede de kazematten voor de zware mitrailleurs en enkele eerstehulpposten".
De commandant Vesting Holland heeft vertrouwen in het ontwerp. Men kan zo een moreel
ondermijnend bombardement van Amsterdam voorkomen. "Wel is waar kan thans geen enkele stad meer
afdoende beveiligd worden tegen een bombardement vanuit de lucht, dit neemt niet weg, dat een
voortdurende beschieting volgens de oorlogservaring oneindig meer uitwerking heeft en veel meer indruk
op de bevolking maakt dan een kortdurend luchtbombardement, al moge dit laatste plaatselijk en tijdelijk
ook een zeer grote uitwerking hebben".313 De bezetting van Naarden of de inrichting van een voorstelling
bij die plaats acht de commandant niet nodig. Men kan er de verdediging onvoldoende in de diepte voeren.
Bij de nu ontworpen stelling ligt dat anders. Het gehele terrein is geschikt voor het verdedigende gevecht,
door de afdoende diepte, een uitgebreid trein-, tram- en wegennet, tal van gunstige artillerieplaatsen en een
begroeiing die dekking biedt tegen luchtwaarneming. Door de flankering van het front Utrecht en
hooggelegen gronden is de stelling ook bruikbaar voor offensieve acties. Het spoorwegknooppunt
Amersfoort ligt in het bereik van de eigen artillerie. Deze voordelen wegen op tegen het nadeel dat er meer
troepen nodig zijn. Grote twijfels heeft de commandant bij het feit dat het gehele “betongeraamte” van de
stelling pas na de mobilisatie is te realiseren. Zijn advies is dan ook om de Gooistelling op te nemen in een
lijst van stellingen waarvan kazematbouw en inundatievoorbereiding al in vredestijd gebeurt. Hierin krijgt
hij geen bijval van de chef generale staf Van der Palm. De waarde van de stelling is ook naar zijn mening
onomstreden, maar de bezetting vereist vooral door de aanwezigheid van de hoge gronden meer troepen
dan die van het noordelijk deel van het Oostfront tussen Naarden en Nieuwersluis. "De voorbereiding van
de verdediging van de Gooistelling zal dus hetzelfde karakter moeten dragen, als die, welke ten aanzien van
andere buiten de Vesting Holland, bijvoorbeeld in Brabant, gelegen stellingen plaats heeft of zal hebben",
wat betekent dat men alleen de verkenning en planning kan voorbereiden. 314 In maart 1929 bericht
minister van Defensie Lambooij de commandant Vesting Holland dat de voorbereidingen voor de bouw van
de stelling al in vredestijd moeten geschieden.315 Zover zal het niet komen. Nu het voortbestaan van het
vestingstelsel in gevaar is, heeft het geen zin de volksvertegenwoordiging om middelen te vragen.
5.3

Het Rijkswegenplan: plaats, doel, organisatie en bekostiging van stellingbouw

Zoals in de negentiende eeuw de aanleg van spoorwegen om aanpassingen in de linies vragen, zo
veroorzaakt nu de elektrificatie van die lijnen, maar bovenal de groei van het autoverkeer en daarmee de
weginfrastructuur, aanpassingen in de fronten van de Vesting Holland. Er is sprake van nieuwe
doorsnijdingen van de stellingen, en zelfs van nieuwe typen wegen, die niet alleen om grote kunstwerken
vragen, maar ook het begrip snelheid een geheel nieuwe lading geven. Welke impact heeft de ontwikkeling
van die infrastructuur op de Vesting Holland? Het verdedigingsconcept is immers gebaseerd op het
immobiel maken en fixeren van de tegenstander, terwijl nieuwe accessen de vijand kans biedt om sneller
bij en achter de stelling te komen. De aanleg van wegen door de hoofdweerstandszone van de Vesting
Holland zorgt voor een verzwakking van frontdelen: een vijandelijke legermacht is dankzij het moderne
wegennet in staat om met voorheen ongekende snelheid de stelling te naderen. Om op de hoogte te zijn van
de ontwikkelingen volgt chef CITB Van Dooden vanaf 1925 vergaderingen en excursies van het
Nederlandsche Wegencongres.316
Soms moet men de verdediging plaatselijk anders inrichten. Een voorbeeld is de aanleg in 1934 van
rijksweg 15 Geldermalsen-Gorinchem, die tot gevolg heeft dat "het terrein tussen Waal en Linge uit een
verdedigingsoogpunt zeer ongunstig wordt beïnvloed". De vijand, zo vreest de commandant Vesting
Holland, kan door gebruik te maken van autotractie de hoofdweerstandstrook naderen vóór de inundaties
gesteld zijn. "In dit verband", zo stelt de commandant, "acht ik het alleszins redelijk dat de kosten, aan het
ondervangen van deze nadeelen verbonden, door het Departement van Waterstaat worden gedragen,
NA, CITB, 2.13.40, 41, brief ChTB, No.78G, 9-2-1928, aan IdG. De opdracht is verstrekt op 16-11-1927.
NA, HKVgH, 3.09.20, 29, brief CVgH, No.2047G, 8-12-1928, aan MvD. Idem: NA, Veldleger HK, 2.13.16, A937.
314 NA, CITB, 2.13.40, 223, brief ChGS, No.4887/28G, 5-1-1929, aan MvD.
315 NA, HKVgH, 3.09.20, 362G, brief DvD, Geh.Litt.D22, 4-3-1929, aan CVgH.
316 NA, CITB, 2.13.40, 220, ' Notitie door Ch.CIB en TB betreffende werkzaamheden van de bureaus, opgesteld in verband met het
officiële bezoek van de Deense officier der Genie N.K.H.H. Maare (Augustus 1927)'.
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aangezien het toch het beleid van Waterstaat is, hetwelk zoodanige wijzigingen brengt in de
aardrijkskundigen toestand van dit landsgedeelte, dat de daarmee nauw samenhangende
verdedigingsmogelijkheden, van dit gedeelte van het Oostfront van de Vesting Holland uitermate ongunstig
beïnvloed wordt. Deze aangelegenheid spreekt nog sterker, [daar, JM] door de geringe diepte van
Nederland, de in normale omstandigheden onbeschermde grenzen en toegangswegen uit het buitenland en
het zich aan beide zijden van onze grenzen ontwikkelde wegennet het gevaar van strategische
overvallingen, zelfs van het hart des lands, met gemotoriseerde colonnes, geenszins denkbeeldig maken".317
De departementen van Waterstaat en Oorlog overleggen. De commandant Vesting Holland Muller Massis
somt eind 1928 in een brief aan de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat te Utrecht de afgesproken
richtlijnen voor de aanleg van rijkswegen op. De kosten voor maatregelen die men in verband met de
defensie treft, ook buiten de verboden kringen, zijn voor het ministerie van Waterstaat. Zo mag het tracé
niet te dicht bij een spoorweg liggen, omdat motorverkeer flexibel kan reageren op vernielingen. Bij
doorsnijding van een verdedigingszone heeft de weg binnen 1 km van de hoofdweerstandszone geen op- of
afritten en de hoogte van het wegdek is binnen 2 km van de verdedigingszone aan strikte regels gebonden.
Hier mag Rijkswaterstaat dus geen viaducten aanleggen: deze hebben hoge aardwerken, die de vijand
beschutting bieden tegen artillerie. Het wegdek moet onder het inundatiepeil liggen, met extra brede
bermsloten en voorzien zijn van duikers. Omdat de weg, al is die moeilijk zichtbaar door de inundatie, voor
vijandelijke voertuigen berijdbaar blijft, eist men in de verdedigingszone een permanente versperring
tegen vechtwagens, bestaande uit 2 m diep in het maaiveld aangebrachte gewapend betonblokken, met een
afstand hart op hart van 1,5 m. De rijbaan kan men in tijden van spanning afsluiten met twee rijen zwaarprofiel spoorstaaf, die, geplaatst in putten, 1 à 2 m boven het wegdek uitsteken. Ook de landschappelijke
inpassing van de weg is in de verdedigingszone aan eisen gebonden. Zo schrijft het ministerie voor dat
ontsluitingswegen loodrecht op de rijkswegen getraceerd zijn, zodat er geen andere accessen ontstaan.318
De autoweg brengt niet alleen nadelen voor Defensie. De wegen zijn geschikt voor het verplaatsen
van troepen, temeer omdat de bedrijfszekerheid van spoorwegen vanwege elektrificatie in oorlogstijd
minder groot is. De generale staf vreest dat elektrische tractie te zwak is voor zware mobilisatietreinen. In
Duitsland eist de legerleiding al vóór 1914 dat spoorwegmaatschappijen bij mobilisatie overschakelen op
stoomtractie. In 1934 zijn er binnen de Vesting Holland enkele lijnen geëlektrificeerd. Defensie verwacht
dat bijvoorbeeld het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem niet intensief genoeg is voor elektrificatie.319
Toch is dit aanleiding om alternatieven voor mobilisatietransporten te zoeken. Hier kan het wegennet goed
van pas komen. Wilson acht de nieuwe bruggen en wegen “van buitengewoon veel belang” voor de aan- en
afvoer van troepen en dus voor het optreden van het veldleger buiten het hart van het land. Bovendien is
het brede betonnen wegdek geschikt voor zwaar vervoer, met als bijkomend voordeel minder
bandenslijtage.320 Bij het ontwerp houdt Rijkswaterstaat rekening met deze transporten. De dienst plant
ter bescherming tegen observatie langs vrijwel alle rijkswegen in de Vesting Holland doorgaande lanen met
bomen aan, maar in de hoofdweerstandszone is de weg over 300 m vrij van beplanting. Hier eist minister
Deckers ook de bouw van kazematten, zodat men gekazematteerd vuur op het acces uit kan brengen.
De tijdige vernieling van bruggen is minutieus voorbereid. Het uitsparen van mijnkamers in de
pijlers is een goedkope en effectieve maatregel, die Rijkswaterstaat veelvuldig toepast. In veel kleinere
bruggen spaart men met het oog op inundaties in de landhoofden sponningen uit om de waterdoorvoer
onder de brug af te kunnen sluiten. In vredestijd kan men zo de gevolgen van een eventuele dijkdoorbraak
beperken. Een bewegingsinrichting plaatst men niet aan vijandelijke zijde. Deze maatregelen zijn voor
Waterstaat meestal geen probleem. De departementen kibbelen vaker over nut en noodzaak van
kazematten. Volgens Defensie zijn deze onontbeerlijk voor het bewaken en afgrendelen van een acces.
Meestal is het een combinatie van een frontale kanonkazemat, om vechtwagens te vernietigen, en een
flankerende mitrailleurkazemat, die vijandelijke troepen op het acces bestrijdt. Vanwege de ligging in de
hoofdweerstandszone is een granaatvrije uitvoering vereist en moet de kazemat ruim zijn aangeaard zodat,
na een eventuele schietgattreffer, de bezetting het wapen in het grondlichaam kan opstellen.321
Hoewel de aanleg van rijkswegen dus van groot belang is voor Defensie, rept het Voorschrift III in
1934 met geen woord over het gebruik van autosnelwegen.322 Defensie is niet goed voorbereid op de hausse
aan infrastructurele plannen, alsook de snelheid waarmee Rijkswaterstaat deze realiseert. Een consistente
inbreng van het departement ontbreekt. Daarbij heeft de minister geen eigen middelen om extra kosten
voor maatregelen op te vangen, wanneer de belangen van Defensie daarmee gediend zijn. Zo voert de
NA, CITB, 2.13.40, 5, brief CVgH, Sectie I, No.1303G, 17-12-1934, aan MvD.
NA, CITB, 2.13.40, 222, brief Chef Staf VgH, No.680G, ongedateerd, aan Hoofdingenieur RWS.
319 NA, CITB, 2.13.40, 218, brief ChGS, No.2928G, 12-7-1926, aan MvO.
320 Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 74, 206, 252.
321 NA, CITB, 2.13.40, 222, brief ChStaf VgH, No.680G, 13-11-1928, aan Hoofdingenieur RWS. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 30.
322 Voorschrift Inrichten Stellingen, deel III, A. Wegen B. Bruggen, No77c, Breda, KMA 1934 (1e opg. wijziging 4-2-1937).
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Vereeniging voor Autosnelwegen de rijksweg ’s-Gravenhage-Utrecht-Arnhem op verzoek van Defensie niet
uit met viaductbouw. Defensie vreest dat de vrijwel onverwoestbare constructie een onderkomen kan
bieden aan vijandelijke troepen. Maar de vereniging beseft dat ook Defensie belang heeft bij het gebruik van
de weg en vraagt om een financiële bijdrage. De minister zegt daarop toe de defensiebezwaren en de ter
verontzijdiging van die bezwaren te stellen eisen, tot een minimum terug te zullen brengen. Een ander
voorbeeld is de aanleg van rijksweg 2 Amsterdam-Utrecht. Minister Deckers erkent dat deze infrastructuur
betekenis heeft voor het aan- en afvoeren van troepen en materieel naar het Oostfront. Vanaf de autoweg
kan mobiele artillerie de hoofdweerstandszone van het Oostfront ondersteunen. Aangezien de weg langs
de stellingen bij Abcoude, De Winkel, Botshol, Nieuwersluis en Nieuwer ter Aa voert, kan Defensie op grond
van de Kringenwet 1853 om verontzijdiging vragen. Maar gezien het defensieve belang en omdat het
stellingen in tweede linie achter het Oostfront betreft, vindt de minister "spaarzaamheid bij het stellen van
eischen geboden". Het CITB stelt de bouw van "granaatvrije, althans scherfvrije schuilplaatsen" in de
grondlichamen en de betonnen bruggen en viaducten voor, alsook drie kazematten bij Abcoude, waar de
weg de Stelling van Amsterdam kruist.
Zo gebruikt het ministerie de aanleg van infrastructuur voor modernisering van stellingdelen.
Goede werkafspraken over compensatie-eisen met het departement van Waterstaat zijn van wederzijds
belang. Wanneer er strategische nadelen ten laste van de defensie optreden, ook buiten de wettelijk
vastgestelde verboden kringen, kan een voorspoedige medewerking van Defensie bijdragen aan een snelle
voortgang, die politiek gewenst is. Via het Rijkswegenplan, provinciale wegenplannen, het graven van
nieuwe kanalen en de tracering en verbetering van nieuwe spoorlijnen, is het mogelijk om op vele plaatsen,
vooral in het Zuid- en Oostfront Vesting Holland, verbeteringen te bewerkstelligen. 323 Die voorspoedige
medewerking vergt in de praktijk vanwege de omslachtige werkprocessen in de bureaucratische
organisatie van Defensie geduld van de andere partijen. Ten eerste moet er overeenstemming zijn met de
initiatiefnemer, meestal Rijkswaterstaat, over de wijzigingen in het terrein en de nadelen die men voor
Defensie moet compenseren. De commandant Vesting Holland en zijn eerstaanwezend ingenieurs, maar
ook de inspecteur der genie en zijn chef CITB, brengen elk advies aan de minister uit. Deze neemt zijn besluit
in nauw overleg met de chef generale staf. Bij een positief besluit over medewerking volgt een nieuwe
adviesronde langs de instanties, ditmaal over de compensatiemaatregelen. Wanneer hieruit een
ministeriële opdracht aan de commandant van het Geniecommandement volgt, maakt de ingenieur een
schetsontwerp. Nadat alle instanties deze schets van commentaar voorzien, volgt het voorlopig ontwerp
met toelichting dat, opnieuw voorzien van kantbrieven van betrokkenen, de commandant ter goedkeuring
aan de minister voorlegt. Daarbij heeft iedere partij een eigen taak: het CITB bekijkt het plan vooral op
technische uitvoering, terwijl de commandant allereerst de tactische opgave beschouwt. Wanneer de
minister het voorlopig ontwerp goedkeurt volgt de uitwerking, die, opnieuw beoordeeld door partijen, leidt
tot het definitief ontwerp. De autoriteiten gebruiken in de regel nogal wat schetspapier, voordat zij het,
binnen de beschikbare middelen, eens zijn over de optimale verontzijdiging. De eerstaanwezend ingenieur
legt het definitieve ontwerp met een nota van toelichting ter instemming voor aan de chef generale staf en
de minister en bij instemming is dan eindelijk het moment aangebroken, dat hij op basis van bestek en
begroting het werk openbaar mag aanbesteden. In alle gevallen contracteert de genie commerciële
bouwbedrijven, die het werk uitvoeren. Het ministerie is vervolgens verantwoordelijk voor de financiële
afrekening met andere deelnemende partijen, zoals gemeente of provincie.
De aanleg van nieuwe infrastructuur naar het hart van het land is voor de generale staf aanleiding om het gebruik van
vechtwagens te bestuderen. Op 12 april 1928 voert het leger bij Kleine Loo, achter het Haagse Huis ten Bosch een proef
uit met een speciaal hiertoe aangeschafte “Renault-vechtwagen”, daterend uit de Eerste Wereldoorlog. De opdracht is
om “gegevens te verkrijgen betreffende de mogelijkheid of een vechtwagen in staat is zich buiten de wegen door ons
polderland te bewegen” en zo ja, welke tegenmaatregelen mogelijk zijn. Luitenant-generaal generale staf E.H. van den
Akker beschrijft de omstandigheden waarin de vechtwagen opereert. Het tracé voert door een “vrij hoog gelegen
weiland in een veen- of koepolder en over een miniatuur-slootje” met een breedte van 1,4 m. Dat blijkt teveel van het
goede: de Renault komt niet over de sloot, loopt vast in het talud, waardoor de rupsbanden doldraaien en men de tank
moet uitgraven. “Voor mij is door deze proefneming vast komen te staan, dat onze veen- of koepolder met zijn
veenachtige bodem, zijn uitgebreid slotennet, vaak nog doorsneden met diepe tochten, bij gestelde inundatie
onoverkomelijk terrein is voor vechtwagens”, juicht Van den Akker. Hij pleit er voor de troep te leren op wegen obstakels
te plaatsen tegen deze machines, bestaande uit verticale spoorstaaf van 1 of 2 m hoog, onder het maaiveld aan de vooren achterzijde door horizontale exemplaren verbonden. Ook moeten zij kennis maken met deze moderne strijdmiddelen.
“Men moet den soldaat laten zien, wat vechtwagens kunnen en… wat ze niet kunnen; vooral dit laatste is van veel belang,
daar de doorsnee-Hollander zoo weinig de kracht kent van het eigen land en volk”.324 Daags na de proef brengen onder
meer De Vaderlander en De Maasbode een verslag. Later dat jaar geven de eerste-luitenants De Man en H.T.J.M.
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NA, CITB, 2.13.40, 1, brief CIB, No.239G, 7-6-1934, aan ChStaf VgH.
E.H. van den Akker, ‘Proef met een vechtwagen in ons land’, Militaire Spectator, 97, 1928, 379-381.
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Lohmeijer in Militaire Spectator een genuanceerder kijk op de proef. “Het probleem van het doldraaien van de
rupsbanden is al tijdens de Eerste Wereldoorlog bekend en leidde toen al tot technische hulpmiddelen, zoals de ‘ditchingbeam’, de ‘fascine’ en, speciaal voor de Renault, het gebruik van schanskorven. Bovendien zijn er de laatste jaren tal van
technische vorderingen in aandrijving en constructie van de rupsband, waardoor de gemiddelde druk per cm2 grond
bij moderne tanks dramatisch afnam: volgens de heren drukt een rupsband met relatief minder kilo’s op het
aardoppervlak dan een mensenvoet. De proefneming demonstreert slechts “dat het daar gebruikte type Renault-tank
zonder bijkomstige maatregelen niet in staat is, van een min of meer vasten weg afkomend een sloot te overschrijden
van afmetingen en soort als die bij het Kleine Loo. Hierop de conclusie te bouwen, dat ons polderland ‘tankproof’ is, zou
al te boud zijn. Er dient een specifiek Hollandsche techniek, nopens de bestrijding van vechtwagens in onze bijzondere
terreinen te worden opgebouwd”, desnoods met modellen van de nieuwste tanks, door eigen technici gebouwd.325

5.4

Compensatie van de nadelen voor Defensie: het ontwerp- en bouwproces, 1925-‘35

5.4.1

Het standaard compensatiepakket: accessen Muiden-Weesp, Gorinchem

De eerste compensatie-kazematten, ontworpen volgens het voorschrift uit 1928, staan in de
hoofdweerstandszone bij Muiden: het acces van de rijksweg tussen Amsterdam en Amersfoort. De aanleg
van rijksweg 1 is in 1925 ten zuiden van Muiden getraceerd, juist langs het glacis van de vestingstad. Daar
buigt de weg naar het noorden af en sluit ten oosten van de kanonkazemat Muiden-Oost aan op de
Zuidpolderweg, die de Naarder Trekvaart in oostelijke richting begeleidt. Ter hoogte van Hakkelaarsbrug
buigt de weg in zuidelijke richting los van de vaart en leidt, kaarsrecht getraceerd, naar de vesting Naarden.
Chef CITB Van Dooden adviseert de inspecteur der genie een gelijke compensatie te vragen als bij de
Karnemelksloot te Naarden: verdedigingswerken voor een halve compagnie met twee zware mitrailleurs.
Gezien het belang van het nieuwe acces lijkt de opstelling van een bataljon infanterie met vier zware
mitrailleurs noodzakelijk en is de bouw van zes kazematten gewenst. Omdat dit een van oudsher zwak deel
van het front is, besluit de minister een ruime eis neer te leggen. Daarbij tracht hij kosten te drukken door
de kazematten zo mogelijk op rijksgrond te bouwen. Vijf kazematten krijgen een plaats op de
vestinggronden van Muiden terwijl één kazemat de gracht aan de oostelijke zijde van de weg flankeert.326
In 1926 verlaat Van Dooden deze tactisch minder gelukkige oplossing.327 De verdediging is nu niet primair
vanuit Muiden gevoerd, maar de kazematten zijn in de diepte in de hoofdweerstandszone geplaatst.
Uiteindelijk kiest de minister voor twee groepen kazematten, elk met een frontaal geplaatste kanonkazemat
die de weg in oostelijke richting bestrijkt, geflankeerd door twee mitrailleurkazematten, die flankerend of
echarperend vuur afgeven. Feitelijk bestaat de accesverdediging nu dus uit twee deels permanent
ingerichte weerstandslijnen.328 De schootsvelden zijn zo gekozen dat de bezetting met de zware mitrailleur
telkens kruisvuur uit kan brengen op een vechtwagenhindernis, circa 500 m ten oosten van de
kanonkazemat. Bij het ontwerp van de eerstaanwezend ingenieur Scharroo is rekening gehouden met
vijandelijk artillerievuur uit de toekomstige Zuiderzeepolders. De bouw kost het ministerie van Waterstaat
179.000 gulden.329
Vrijwel tegelijkertijd eist minister Deckers in het Gooiland, westelijk van het Naardermeer,
compensatie voor de verruiming en verlenging van de provinciale weg Hilversum–Weesp-Amsterdam. Aan
deze Gooilandscheweg moet op kosten van de Provincie Noord-Holland een derde, vrijwel identiek groepje
vestingwerken verrijzen. Hoewel men ook hier zes kazematten eist, krijgt Defensie er uiteindelijk drie stuks.
De kanonkazemat Uitermeer (oorspronkelijk genaamd Weesp-B) en mitrailleurkazemat Keverdijk (WeespA) staan vrijwel in de as van de weg, die ter plaatse het tracé van de 's-Gravenlandsche Vaart volgt. Ook hier
ontstaat een kruisvuur op de plaats van de vechtwagenhindernis. De tweede mitrailleurkazemat
Hinderdam (Weesp-C) flankeert de Vecht in noordelijke richting en kan ook vuur uitbrengen op de andere
J.H. de Man, kapitein der genie, en H.Th.J.M. Lohmeijer, eerste luitenant der genie, ‘Is het Nederlandsche polderland ‘tankproof’?’,
Militaire Spectator, 97, 1928, 543-550.
326 NA, CITB, 2.13.40, 216, brief ChCIB, No.351G, 9-11-1925, aan IdG.
327 NA, CITB, 2.13.40, 20, 'Notitie door Ch.C.I.B. en T.B. betreffende werkzaamheden van de bureaus, opgesteld in verband met het
officiële bezoek van de Deense officier der Genie N.K.H.H. Maare (augustus 1927)'.
328 De kanonkazemat Muiden-Oost (eerder genaamd Trekvaart) bestrijkt rijksweg 1 in oostelijke richting, terwijl Muiden West en
Muiden-Midden (resp. Vecht en Uitwatering) flankerend mitrailleurvuur in zuidelijke en noordoostelijke richting afgeven. De
oostelijke groep is identiek opgebouwd. Hier geeft Hakkelaarsbrug-Midden (Hakkelaarsbrug) frontaal kanonvuur af, terwijl
mitrailleurkazemat Hakkelaarsbrug-Noord (Muiderberg) flankerend in zuidelijke richting vuurt en Hakkelaarsbrug-Zuid (Vredehof)
echarperend mitrailleurvuur in oostelijke richting afgeeft.
329 NA, CITB, 2.13.40, 98, 'Omlegging Rijksweg Muiden', Nota van Toelichting, (1e helft) 1929. Uit kostenbesparing hebben alleen
kazematten op de natste terreinen een paalfundering. Waar mogelijk is de slappe grond door een zandbed met betonnen rabat
vervangen. Een uitstekende vloerplaat vergroot de stabiliteit. In geval van paalfundering (Hakkelaarsbrug-Midden en Muiden-West, Midden en -Oost) kiest de Chef houten heipalen, "deels vanwege de kosten, deels omdat ik ze in het algemeen prefereer”. Deze heit
hij twee aan twee triangulair, om horizontale en verticale krachten op te nemen. In de nota meldt Van Dooden dat gewapend
betonnen palen de voorkeur verdienen, maar die oplossing hier te duur is.
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kazematten. Hinderdam is zo uitgevoerd, dat men eventueel ook een kanon kan plaatsen. Uitermeer en
Hinderdam zijn om financiële redenen geplaatst in de hoge, door gracht en rivier stormvrije aardlichamen
van de oude gelijknamige forten, terwijl Keverdijk in een aardwerk naast de spoorlijn AmsterdamAmersfoort staat. De chef CITB bouwt Hinderdam liever bij de boerderij Rundervreugd, direct ten zuiden
van de nieuwe weg, omdat dit een minder duidelijk doelwit is voor artillerie. Maar ook dan is de
zichtbaarheid van dit kazemattype zeer groot, wat twee van de drie kazematten, die frontaal zijn geplaatst,
extra kwetsbaar maakt.330
Ook de constructie van compensatie-kazematten volgt de richtlijnen van het voorschrift VII. Er bestaat
nauwelijks verschil in kwaliteit met de werken op de Afsluitdijk. Strikt genomen is er alleen een verschil in de
uitvoering: de kazematten in de Vesting Holland staan niet geïsoleerd in een zeer open landschap, maar zullen,
bij uitbouw van vesting, in het verband van een gebetonneerde stelling staan. Zo hoeft Scharroo ook niet
meerdere functies in een gebouw te verenigen. Door de monofunctionaliteit en de dus kleinere afmetingen
volstaan hier minder zware dekkingen. Voor de kazematten bij Muiden en Weesp hanteert Scharroo het
volmaakte ontwerp uit het voorschrift VII, met een rechthoekige plattegrond die, afhankelijk van de
terreinomstandigheden en de te verwachten vijandelijke schootsrichtingen, een afmeting hebben van ruim
9 m bij 7 of 8 m. Elke kazemat heeft een gang aan de keelzijde, die leidt naar de gescheiden afwachtings- en
gevechtsruimte. Tussen de beide lokalen is een spreekbuis aangebracht. Alleen de afwachtingsruimte is
voorzien van een periscoopgat. De plattegrond is zo opgezet, dat geen van de driedelig uitgevoerde
binnendeuren aan rechtstreeks vijandelijk vuur blootstaat. Daarnaast is elk deurkozijn, met het oog op
overvoering van de inundatie door de vijand, voorzien van verhoogde drempels en schotbalksponningen.
De wandoppervlakken van de kazematten zijn zo klein als mogelijk gehouden, waarbij de interne hoogte,
op grond van proefmodellen in de Stormschool, is verruimd naar 1,65 m. De dikte van de zij- en
frontdekkingen varieert naar gelang de blootstelling aan vijandelijk vuur en bedraagt tussen de 1,5 m en
2,3 m, terwijl de bovendekking 90 cm dik is. "Deze waarden” stelt Van Dooden, “zijn gebaseerd op de
praktijk, opgedaan tijdens de Wereldoorlog, en op berekeningen, verband houdende met de te verwachten
projectielen. Deze berekeningen hebben echter een twijfelachtige waarde, daar ze gebaseerd zijn op
formules uit de toegepaste mechanica, die berusten op veel minder grote krachten en spanningen dan die
van de inslag en explosie van projectielen".331 Bij zwakkere plekken, zoals het schietgat van Muiden Midden,
versterkt men de dekkingen. De wapening is per kazemat apart berekend en bestaat uit een hoofdwapening,
die met staven van 2,5 cm dikte de trekspanningen opneemt. De doorsnede van de staven van de kubisch
gevlochten tussenwapening, voornamelijk bedoeld om het uitvallen van beton te voorkomen, meet 1 cm.332
De commandant Vesting Holland Muller Massis eist weerstandsvermogen (W.21-28) vanwege het belang
van een voortgezette verdediging van dit acces.
Een aanvulling op het schietgatontwerp van het voorschrift betreft het driemaal met
spoorstaafelementen versneden schietgat, dat, getrapt uitgevoerd, voorzien is van een doelmatige
afsluiting.333 Deze uitvoering heeft als novum zowel horizontaal als verticaal geplaatste staven: volgens de
commandant Vesting Holland "de eenige doelmatige constructie tegen de te verwachten beschieting met
mitrailleurs en met infanterie- of ander klein kalibergeschut, waarbij het maken van schietgattreffers tot de
hoofdopdrachten zal behoren”.334 Deze vertanding kan het formaat van de schietgaten niet verminderen.
Vanwege de dikte van de frontmuur bedragen de afmetingen van een kanonschietgat maximaal 1,55 m bij
60 cm. Tijdens de bouw stelt de commandant Vesting Holland een wijziging in de uitvoering voor, zoals hij
dat eerder deed bij de werken aan de Afsluitdijk: vanuit tactische overwegingen moet te Weesp en te
Muiden de dracht van kanon en mitrailleur groter zijn, van 2.500 m naar respectievelijk 3.500 en 4.000 m,
zodat men vijandelijk verkeer op de dijk van de Zuiderzee kan tegengegaan. "In de hiertoe noodige
vergrooting van de schietgaten mag geen bezwaar worde gezien dat tegen het te verkrijgen tactische
voordeel zou opwegen", zo is hij van mening. De chef rekent de gevolgen uit. Het opvoeren van het
schootsveld van de mitrailleur naar 4.000 m betekent een verhoging van het schietgat van 54 cm naar 1,04
m: een verdubbeling van het trefbare oppervlak van het schietgat. De tactische wens voor een groot
schootsveld leidt tot een kwetsbare wapenopstelling in dit type werk.335
NA, CITB, 2.13.40, 238, brief CITB, No1373G, 9-12-1931, aan IdG.
NA, CITB, 2.13.40, 20, 'Notitie door Ch.C.I.B. en T.B. betreffende werkzaamheden van de bureaus, opgesteld in verband met het
officiële bezoek van de Deense officier der Genie N.K.H.H. Maare (augustus 1927)'.
332 NA, CITB, 2.13.40, 98, 'Advies Chef Technisch Bureau, betreffende ontwerpen kazematten Muiden-Weesp, Augustus 1928.
Aanbevolen afwijkingen en aanvullingen van de ontwerpen'.
333 NA, HKVgH, 3.09.20, 24, brief CVgH, No.456G, 18-3-1927, aan IdG.
334 NA, HKVgH, 3.09.20, 94, brief CVgH, Sectie I0, No.414G, 17-3-1928, aan MvO. De CVgH stelt voor om bij de kazematten Fort aan de
Bildtstraat deze vertanding toe te passen.
335 NA, CITB, 2.13.40, 238, brief ChTB, No.904G, 11-9-1931, aan EaI Amersfoort, met tekening TB ongenummerd, 'Schietgaten voor
den zwaren mitrailleur bij verschillende schootsafstanden en verschillende muurdikten'. Daarbij ook de tekening ‘Voorzieningen ter
vermindering van de nadeelen voortvloeiende uit dem aanleg van den provincialen weg van Weesp naar ’s-Graveland.
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Het voorschrift voorziet niet in een ontwerp van deze kanonkazematten. De chef CITB past de
standaard mitrailleurkazemat aan voor de inbouw van een kanon 6 Kazemat, afkomstig uit de Stelling van
Amsterdam. De commandant Vesting Holland wenst zo’n kazemat eerst te beproeven. "Waar de
voorgestelde nieuwe inrichting van de betrokken kazematten echter nimmer practisch is beproefd, acht ik
het ten zeerste gewenst om (alvorens tot den bouw over te gaan) van hout een model van de inwendige
kazematruimte met schietgat te doen maken rondom een kanon van 6 Kazemat".336 Hij wenst de grootte
van de benodigde ruimte om het kanon te bedienen vaststellen en is benieuwd naar het effect van het
schietgat op mondingsknal en rookontwikkeling. Bij de bouw van reverskazematten in de Stelling van
Amsterdam bleek het immers nodig om de kanonsloop zo ver mogelijk uit het schietgat te steken. Minister
van Defensie Lambooij draagt in september 1928 de Commissie van Proefneming op om dit vraagstuk te
bestuderen. Aan de hand van schietproeven vanuit een houten model op de Stormschool te Waalsdorp
concluderen de specialisten in mei 1929 dat het vuren vanuit een gevechtsruimte van 2 bij 2 m mogelijk is,
maar dat men vanwege buskruitrook de schietgatblinden bij het vuren zoveel als mogelijk om de
kanonsloop moet sluiten. Zo heeft de bezetting ook minder last van de overdruk die bij het schot ontstaat.
Het vuren van de zware mitrailleur veroorzaakt geen problemen.337 Nog dezelfde maand heeft Van Dooden
een ontwerp gereed voor de uitsnede van de schietgatluiken.338 De ervaringen leiden in 1929 ook tot een
gewijzigd ontwerp voor de frontdekking. Deze is bij het schietgat verminderd tot 1,3 m, waardoor het
weerstandsvermogen (W.21-28) verloren gaat, maar het schietgat in de lengte 1 m afneemt. "Zoals U uit de
schets zult ontwaren", schrijft de chef, "heb ik het kanon in een één meter diepe nis vooruitgeschoven. De
daardoor onder het schietgat verloren muurdikte wordt teruggevonden door den muur aan den buitenkant
te verzwaren op dezelfde wijze als zulks geschied is bij de traditoire kazematten der forten in de Stelling
van Amsterdam".339 Ondanks dat de omvang van het schietgat fors kleiner is, is nu de dekking boven het
schietgat kwetsbaar. De nadelen zijn groter dan de voordelen. De minister verwerpt het ontwerp en de
kwestie blijft voorlopig onopgelost.
De kazematten zijn in het polderlandschap gemakkelijk te detecteren. Men hecht dan ook belang aan een zorgvuldige
maskering. Volgens de ontwerpen uit 1927 zou men de helft van de werken te Muiden in het grondlichaam van de
rijksweg plaatsen. Omdat de weg geïnundeerd zal zijn is dit bij de kanonkazematten niet mogelijk. Zij krijgen ter
maskering een grondlichaam, dat de dekking beschermd tegen directe treffers en ook te gebruiken is als opstelplaats
voor de mitrailleur.340 De aardwerken bij Weesp hebben elk twee nesten voor mitrailleur- of geweerschutters. Maar op
luchtfoto’s uit 1935, op een hoogte van 600 m genomen in opdracht van de commandant Luchtvaartafdeeling, blijkt hoe
zichtbaar de werken zijn. Het aardwerk van de kazemat Hakkelaarsbrug-Midden in de Zuidpolder valt op als een
molshoop op een gazon. Om de zichtbaarheid vanaf de grond te verkleinen krijgt elke kazemat een beplantingsplan ter
waarde van 25 gulden. De aanplant van bomen en struiken moet de taludlijnen van het grondlichaam vanuit oostelijke
richting minder opvallend maken. Naast Klimop, aangevuld met snelgroeiende Wingerd bij betonwanden en
schietgaten, kiest men voor de aanplant van onder meer Wilg, Eik en Esdoorn, gestekt van de forten in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Om luchtobservatie vanwege scherpe slagschaduw tegen te gaan is op de overgang van dekking
naar maaiveld Boksdoorn aangeplant. Op het aardwerk van Keverdijk, maar ook elders, resteren struiken Meidoorn.
Om de plaats van de kazematten in vredestijd te verhullen stelt het CITB voor om enkele kazematten te maskeren als
houten huis, schuur of koestal. Deze constructie is op kwetsbare plaatsen, zoals bij het schietgat, verstevigd met
gewapend betonnen kolommen en balken. De ruimte tussen kazemat en maskeringwand vult men met zand.341 In het
voorschrift IX, over maskering, in 1931 uitgegeven, staat de mogelijkheid om zware gewapend beton schuilplaatsen te
vermommen als “huizen, schuren, houtstapels, hooibergen en dergelijke” opgenomen, mits “vrij groote zekerheid
bestaat, dat het terrein door den vijand nog niet op luchtfoto’s is vastgelegd”.342

Eind 1928 laat de directeur Artillerie Materieel aan de commandant Vesting Holland weten dat twee
kanonnen van 6 Kazemat van het Muidense Bastion Katten voor de beide kanonkazematten beschikbaar
zijn. De versterking van het acces van Muiden met moderne werken rondt men dus af met verouderd
geschut. 343 Er zijn meer tegenvallers. Door kleine afwijkingen blijkt het nodig om voor elke kazemat

Kazematruimte voor een kanon van 6 c.M. of een zwaren mitrailleur’, bijlage VII, brief IdG, No.3062G, 7-8-1928, ongeadresseerd.
336 NA, CITB, 2.13.40, brief CVgH, Sectie I, No.583G, 11-4-1928, aan TB.
337 NA, CITB, 2.13.40, 97, 'Verslag van de schietproeven met een kanon van 6 Kazemat ter beproeving van het model van een
kazemat', Commissie van Proefneming (U.J.W. Roldanus, J.C. Spaich, E.C. de Haan, A.J. van den Heuvel en M. Goote), Afd. A, No.395,
18-5-1929, aan ChTB. Vergelijk 97, brief IdG, No.2910G, 30-7-1928, aan DAM.
338 NA, CITB, 2.13.40, 98, brief ChTB, No.332G, 27-5-1929, aan IdG, voorstel uitsnijding luiken kazematten Muiden-Weesp.
339 NA, CITB, 2.13.40, 97, brief TB, No.44G, 17-1-1929, aan IdG. Met tekening TB ongenummerd, 'Gewijzigde frontmuur voor een
kazemat voor 6 Kazemat'.
340 NA, IdG, 2.13.45, brief ChTB, No.123G, 27-3-1926, aan IdG.
341 NA, CITB, 2.13.40, 20, 'Notitie door Ch.C.I.B. en T.B. betreffende werkzaamheden van de bureaus, opgesteld in verband met het
officiële bezoek van de Deense officier der Genie N.K.H.H. Maare (Augustus 1927)'.
342 Voorschrift Inrichten Stellingen, deel IX, Maskeering, No.77b, KMA, Breda 1931, 99, 72.
343 NA, HKVgH, 3.09.20, 28, 1370G, brief DAM, No.3313G, 15-8-1928, ongeadresseerd.
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bewerkelijke berekeningen en ontwerptekeningen te maken. In april 1929 is de tekening van de
betonwapening afgerond.344 Een jaar later heeft de eerstaanwezend ingenieur van Amersfoort zijn bestek
gereed. Minister Deckers gaat na een positief advies van de inspecteur der genie akkoord met de bouw, die
in 1931 start. Luitenant-kolonel van de generale staf W.F.A. Hackstroh controleert in januari de piketten en
op 26 februari 1931 slaat de aannemer de eerste heipalen voor Muiden-Oost. Op 27 maart is bekend dat de
Provincie Utrecht grond heeft kunnen kopen voor kazemat Keverdijk en starten ook de werkzaamheden te
Weesp. Ruim zes maanden later is de bouw bijna voltooid.345
Een tweede voorbeeld van kazematbouw vinden we aan de noordwestelijke zijde van Gorinchem.
Daar staat sinds het midden van de negentiende eeuw de constructiefabriek De Vries Robbé, die ook
regelmatig opdrachten voor Defensie noteert. Het gaat het bedrijf voor de wind en omstreeks 1925 zoekt
de directie een uitbreidingsterrein, aanpalend aan de fabrieksgebouwen. Hier zal onder meer een
kantoorgebouw verrijzen, ontworpen door Dirk Roosenburg. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is het
aantrekkelijk om de gebouwen aan de zuidoostelijke zijde te plaatsen. Dit terreingedeelte valt binnen de
verboden kring van de vestingwallen. De directeur vraagt vergunning aan bij het departement, dat kan
instemmen met de bouw, op voorwaarde dat het bedrijf ter verontzijdiging een kazemat ter waarde van
21.400 gulden financiert. De Vries Robbé is akkoord en in mei 1928 vraagt minister Lambooij de inspecteur
om een ontwerp voor het werk. In september biedt de ingenieur zijn tekening aan. Omdat vijandelijke
vechtwagens over de zuidelijke Lingedijk de stad kunnen naderen, wenst de tactische commandant op de
wal van Bastion XI een kazemat (W.21-28) met een kanon van 6 Kazemat te bouwen.346 In 1930 stelt de
commandant Vesting Holland Insinger voor om ook hier het schietgat te vergoten. Het CITB ontraadt dit:
de vergroting kan voor het huidige kanon van belang zijn, maar dit "wordt te zijner tijd door een moderne
infanterievuurmond vervangen".347 Men is onzeker of het getrapte schietgat geschikt is voor een modern
kanon. Als men te zijner tijd de bewapening moderniseert, dan acht de inspecteur het vuren door
pantserplaat met minimaal schietgat een betere optie.
Ook over andere aspecten ontstaat discussie. Tijdens een bezoek in 1931 aan het neutrale Zweden
signaleert kapitein van de generale staf W.F.K. Bisschoff van Heemskerck dat majoor van de genie E.F.F.
Fevrell, bevelvoerder over de fortificaties te Vaxholm, de voorkeur geeft aan "zich geheel aan het terrein
aanpassende elementen van betrekkelijk gering weerstandsvermogen" (W.7-10) of (W.10-15), die men er
goedkoop in grote aantallen bouwt. "Grote waarde wordt er aan gehecht de bovenkant van de dekkingen
een gebogen en schuin verloop te geven en alle rechte hoeken bij het betonwerk zoveel mogelijk te
vermijden”. Zweedse schietproeven wijzen uit dat granaten zich op de rechte hoeken "vastbeten", wat
aanzienlijke schade veroorzaakt aan beton en wapening. "De Majoor Fevrell uitte dan ook zijn
verwondering bij het zien van de vele, geheel blootgesteld liggende rechte hoeken van de kazemat te
Gorinchem", alsook over de complexe wapening.348 Bij een tegenbezoek neemt Bisschoff van Heemskerck
de Zweed mee naar Gorinchem. Klaarblijkelijk heeft de wapening uit het voorschrift VII Fevrell aan het
denken gezet. Te Gorinchem stelt hij tot verbazing van zijn gastheer dat de Nederlandse kubuswapening te
prefereren is boven de goedkope Zweedse oplossing. Niettemin handhaaft hij zijn bezwaren tegen de
scherpe hoeken van de betonkazemat. Dit leidt tot een modificatie in het ontwerp: bij de ontwerpen voor
de kazematten op de Afsluitdijk en bij kazemat Ezelsdijk uit 1933 zijn alle hoeken en overgangen tussen de
vlakken afgerond. Van de kazemat te Gorinchem is in 1930 voor de instructie van de bezetting en cadetten
van het wapen der genie een houten schaalmodel gemaakt. Wanneer men de grijs geschilderde kist
openklapt wordt de inrichting van het interieur zichtbaar. De dikte van het kleppende deksel is op schaal
gelijk aan die van de bovendekking. Het interieur is voorzien van alle relevante details, inclusief
schuilplaatsengasmasker en gaswerende gordijnen.349 Mogelijk heeft de kist een functie heeft gehad bij het

NA, CITB, 2.13.40, 98, brief ChTB, No.218G, 9-4-1929, aan IdG. Voor de Muidense kazematten zijn 432 betonnen proefkubussen en
216 proefbalken gemaakt, terwijl van de drie betonsoorten doorlopend monsters zijn genomen voor trek- en drukproeven.
345 NA, CITB, 2.13.40, 183, brief EaI Amersfoort, No.199, 14-1-1931, aan MvD. 238, brief EaI Amersoort, No.558G, 31-1-1931, aan IdG
en brieven No.882G, 18-2-1931, No.1032G, 28-2-1931 en No.3652G, 8-10-1931. Op 8-10-1931 zijn van vloer en dekkingen
Hakkelaarsbrug-Zuid 20 kubussen en balken gegoten, in Muiden en Delft op buigvastheid beproefd.
346 De kazemat, in vredestijd gebouwd, is van het volmaakte type. Ook hier zien we een uitspringende vloerplaat en een zo hoog
mogelijk geplaatst schietgat. De hoge ligging maakt een forse betonnen rabatstrook nodig. Grondboringen tonen aan dat
funderingmaatregelen niet nodig zijn. In de gevechtsruimte een pivotaffuit voor het kanon 6 Kazemat, ook bestemd voor een het
steunstuk van zware mitrailleur. De hoge ligging maakt een extra lage zool van het (driemaal door ingebetonneerde spoorstaven
getrapte) schietgat nodig, alsook uitgebreide beplanting ter maskering. NA, CITB, 2.13.40, BG1836, brief IdG, No.3481G, 11-9-1928,
aan MvD. 98, brief MvD, Geh.Litt.X95, 12-11-1928, aan ChGS. Mitrailleur-steunstuk: 97, brief IdG, No.1737G, 14-5-1929, aan MvD.
347 NA, CITB, 2.13.40, 98, brief TB, No.109G, 28-2-1930, aan EaI Gorinchem.
348 Fevrell heeft meer kritiek. In Zweden past men na proeven van professor Kreuger dekkingen met lichte wapening toe: twee
verbonden netten aan binnen- en buitenzijde. Hij keurt typen A en J af; het surplus aan wapening zorgt voor een niet homogene
dekking. NA, CITB, 2.13.40, 238, brief W.F.K. Bischoff van Heemskerck, kapitein GS, 24-6-1931, aan MvD, met 'Beknopt verslag van
eenige mededeelingen omtrent de Zweedsche Defensie, verstrekt door den Majoor der Genie, E.F.F. Fevrell'.
349 Het betreft één van de schaalmodellen uit de verzameling van het Geniemuseum, Vught.
344
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instrueren van ongeoefende bouwploegen. Volgens Fevrell kan een in de bouw ongeoefende troep nooit
een volwaardige schuilplaats vervaardigen. In de vesting Vaxholm staan daarom twee werkplaatsen, waar
vast en ter zake kundig personeel in dienst is. Jaarlijks oefenen alle Zweedse genisten in opleiding
gedurende één maand in het uitvoeren van betonwerken. In Nederland is dat in 1930 ondenkbaar omdat
hiervoor de manschappen en de tijd ontbreken. Toch is men niet gerust over de aanname in het voorschrift
VII dat gemotiveerde troepen het bouwproces tot een bevredigend einde kunnen brengen. Pas in 1936 leidt
deze onrust tot een proef met de inschakeling van ongeoefende krachten bij kazematbouw op het Fort aan
de Bildtstraat.
[49 topkaart 1:25.000 (bewerkt), rijksweg 1, schootsvelden kazematten, CITB, Vesting Holland 1929, NA]
[50 tekening pg kazemat 5, Uitwatering Naardermeer, rijksweg 1, CITB, Vesting Holland 1928, NA/FM]
[51 tekening dsn kazemat 5, Uitwatering Naardermeer, rijksweg 1, CITB, Vesting Holland 1928, NA/FM]
[52 tekening pg paalfundering kazemat 5, Uitwatering Naardermeer, rijksweg 1, CITB, Vesting Holland 1928, NA/FM]
[53 luchtfoto kazemat Muiden-Oost met aardwerk, vanaf 600 m hoogte, CITB, Vesting Holland februari 1935, NA]

5.4.2

Mitrailleur- of kanonkazemat? Accessen Diefdijk, Fort aan de Bildtstraat, Fort aan de Uppelsche
Dijk, Fort aan den Ham

Wanneer minister van Defensie Lambooij in 1929 kennis neemt van de plannen voor de aanleg van rijksweg
26 Utrecht-‘s-Hertogenbosch, eist hij ter compensatie, waar de weg het Oostfront bij de Diefdijk kruist, een
enkele kazemat, aangevuld met een vechtwagenversperring.350 De Diefdijk is de westelijke inundatiekering
van dit deel van het Oostfront, maar zo hoog gelegen, dat de coupure in de dijk geen gevaar vormt voor het
stellen van de inundaties. De minister staat wel op een goed stelsel van duikers onder de weg, zodat de
noordelijke en zuidelijke inundatievelden verbonden zijn. De damsluis in de coupure is een wens van
Rijkswaterstaat, om in geval van dijkdoorbraak de Diefdijk af te kunnen sluiten. De sluis, op de kruising met
de rijksweg, is voorzien van een dubbele schotbalkkering en handbediende puntdeuren. De ruimte tussen
de deuren en de normaalprofielbalken, kan men vullen met puin en grond, waardoor een solide kering
ontstaat.351 In 1933 weet minister Deckers echter dat het wegdek, ondanks de inundatie, berijdbaar zal
blijven. Hij eist daarop twee mitrailleurkazematten en, in plaats van een eenvoudige versperring tegen
pantserwagens, een vernielbare brug. Echter, vanwege het natte, door vele sloten doorsneden terrein, in
combinatie met een vernielde brug en gesloten damsluis in de Diefdijk, acht hij dit geen aantrekkelijke
locatie voor een aanval. Hier verwacht men slechts een enkele pantserwagen en dus is de bouw van een
kanonkazemat niet nodig. De inspecteur der genie deelt die conclusie. "Een gekazematteerde
kanonopstelling is dan echter niet noodig, omdat nog geen artillerievuur is ontvangen. Voor dekking tegen
vuur uit de pantser- of vechtwagen is geen kazemat noodig. Gecamoufleerde opstelling van
tankafweergeschut der troepen (voorloopig het kanon van 6 Veld) is hier afdoende", zeker wanneer de
pantsergranaat voor dit kanon beschikbaar is. De versperring is ook niet nodig: in oorlogstijd kan men
immers de damsluis afsluiten. De inspecteur is daarom tevreden met de eis van twee kazematten voor
zware mitrailleur, waarvan de noordelijke flankerend op de rijksweg vuurt en de zuidelijke frontaal.352
Maar kapitein van de generale staf Droste wenst wel een kanonkazemat. "De nieuwe weg heeft toch
een gesloten wegdek en blijft na inundatie berijdbaar. Een pantser- of vechtwagen kan dus doorrijden tot
de hindernis op 300 M. oostelijk van den Diefdijk. Worden slechts mitrailleurkazematten gebouwd, dan kan
de pantser- of vechtwagen van daaraf ongestraft de schietgaten der kazematten bevuren. Hier moet dus
mijns inziens een kanon tot afweer beschikbaar zijn”. Men grijpt daarop terug naar de oplossing die te
Gorinchem is toegepast: in de gevechtsruimte van de zuidelijke kazemat kan de bezetting desgewenst ook
een kanon van 6 Kazemat opstellen. In 1935 zijn beide kazematten voltooid. Voor Diefdijk-Zuid is een kanon
van 6 Kazemat beschikbaar, afkomstig uit het Fort bij Hoofddorp. 353 De kazematten krijgen elk een
grondlichaam van 9.000 m3, waarvan de kruin om redenen van maskering beneden die van de dijk blijft.354
NA, CITB, 2.13.40, 9, brief HCIB, No.322G, 5-7-1929, aan IdG. De kazemat is begroot op fl. 31.000.
A. Visser, ‘De ontluistering van een symbool’, Saillant. Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2003-1, 4. NA, HkVgH,
3.09.20, 42, 45, brief EaI Gorinchem, No.259G, 13-11-1934, aan MvD.
352 Ook elders in het land tekenen de technische autoriteiten rond 1930 volgens voorschrift VII aan complexe ontwerpen. In vak
Hoek van Holland zijn ter compensatie van het acces Nieuwe Waterweg tien kazematten getekend, merendeels gesitueerd in het
duincomplex. Twee kazematten bestrijken de Nieuwe Waterweg; één staat op het voorterrein Fort Hoek van Holland. Enkele
gevechtsruimten hebben een dubbel schietgat. Dit plan is niet gerealiseerd. NA, HKVgH, 3.09.20, 2152G, brief Sectie V VgH, Groep 'sGravenhage, vak Hoek van Holland, No.2152G, 22-10-1930, aan ChGS.
353 NA, CITB, 2.13.40, 99, 'Aantekeningen 9 juli 1934, Kapitein der G.S. Droste, n.a.v. Ch.TB, No.172G, 29 juni 1934'. NA, HKVgH,
3.09.20, 44, 1106, brief DvD, Geh.Litt. R146, 4-9-1935, aan CVgH. Onder protest CVgH zijn de kanonnen 6 Revers uit de Stelling van
Amsterdam ingezet voor bewapening van kanonkazematten.
354 Bij de kazematten Diefdijk introduceert het TB verbeteringen: de gang, ook gassluis, is met stalen deur afsluitbaar. De zijdekking
is naast het portaal iets doorgetrokken, ter voorkoming van rechtstreeks vuur op de deur. Een novum is de fundering met 200
gewapend betonnen heipalen, elk voorzien van 8 wapeningsstaven van 2,5 cm en een spiraalwikkeling van 0,6 cm. Van deze palen, 4
350
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[54 schets pg grondwerk kazemat Dalem-Noord, CITB, Vesting Holland februari 1935, NA]
[55 schets pg schietgat met schootsveld kazemat Dalem-Midden, CITB, Vesting Holland februari 1935, NA]

In 1921 geeft minister van Oorlog Pop opdracht om de doortrekking van de straatweg van Utrecht naar De
Bilt door het Fort aan de Bildtstraat voor te bereiden. Rijkswaterstaat acht de tracering van deze
doorgaande weg langs de omtrek van de fortgracht niet acceptabel. Een beperkte verontzijdiging is
mogelijk. De minister vraagt de commandant 1e Geniecommandement "te overwegen of het wenselijk is
achter de frontborstwering van het fort (…) kleine gewapend betonschuilplaatsen te bouwen, daarbij
rekening houdende met de lessen van den jongsten oorlog".355 Een jaar later is een eerste ontwerp met twee
mitrailleuropstellingen in de resterende frontwal gereed.356 Het zal echter ruim 10 jaar duren voordat men
hier kazematten bouwt. De vermindering van de defensieve waarde van het fort, in combinatie met de
verbetering van de toegankelijkheid van het acces, leidt tot discussie. In 1928 blijkt de hoogte van het in
1921 door het ministerie van Waterstaat gereserveerde compensatiebedrag volstrekt onvoldoende voor
een afdoende compensatie. Ondertussen maken slopers in 1929 korte metten met het bakstenen fort.
Inmiddels ligt er dan al drie jaar een versterkingsplan. Volgens de chef CITB moeten gekazematteerde
flankerende zware mitrailleurs het geraamte van de verdediging vormen. Hij twijfelt of de wapens stormvrij
op het fort zijn op te stellen, of in het minder kwetsbare voor- en tussenterrein. "Het komt mij echter voor
dat, vooral gezien de omstandigheid, dat maskeering van schuilplaatsen en kazematten buiten de forten in
dit vlakke polderterrein uiterst moeilijk zal zijn, de nadeelen en voordeelen van opstelling op en buiten de
forten tegen elkaar opwegen, zoodat men over het algemeen geen bijzondere aan één van beide behoeft toe
te kennen", zo stelt de chef.357 Voor de zware mitrailleurs kiest hij in totaal elf kazematten en schuilplaatsen
(W.21-28) van het volmaakte type. Ook twee lichte mitrailleurs zijn gekazematteerd (W.21-28), aangevuld
met vier schuilplaatsen (W.15-21). In 1927 gaat het ministerie van Waterstaat niet akkoord met de eisen.
Met pijn en moeite weet Defensie zes kazematten af te dwingen (Bildtstraat A-F, later Bildtstraat I-VI) voor
een bedrag van 109.500 gulden.358 Om voor een frontale kazemat het weerstandsvermogen (W.21-28) te
bereiken vindt het CITB het nodig een frontdekking van 2,8 m toe te passen, wat een viermaal met
spoorstaaf versneden schietgat tot gevolg heeft. De schootsvelden en de beperkte ruimte op en rond het
fort veroorzaken ook een ongebruikelijke positionering van de schietgaten. In afwijking van het voorschrift
VII zijn afgeschuinde en verdikte kazemathoeken toegepast en in afmeting gewijzigde gevechtsruimten met
zware binnenmuren. Twee van de kazematten voor flankerende zware mitrailleurs zijn naar Ezelsdijk en
Ridderschapskade verplaatst.359 In 1928 besluit de minister in de frontale kazemat Fort aan de BildtstraatB een kanon van 6 Kazemat te plaatsen.360 Om de kwetsbaarheid van het schietgat te verminderen, stelt de
commandant voor een kanon van 6 Minimaal schietgat te installeren.
De toepassing van frontale kanonkazematten is vanwege de kwetsbaarheid van het schietgat steeds
vaker onderwerp van discussie. Zo wil commandant Vesting Holland Muller Massis in 1928 ter compensatie
van de doortrekking van de rijksweg van Amsterdam naar Parijs over het Fort aan de Uppelsche Dijk
volstaan met de bouw van een frontale kazemat voor een kanon 6 Kazemat, terwijl de stormvrijheid van
dat fort door dezelfde weg vermindert. Een deel van de gracht is gedempt en de noordwestelijke batterij is
grotendeels afgegraven. De chef CITB adviseert dat deze situatie vergelijkbaar is met de doortrekking van
de weg over het Fort aan de Bildtstraat. Daar eist het ministerie zes kazematten! Natuurlijk, zo stelt de chef,
betreft het hier niet het Oostfront maar het minder bedreigde Zuidfront en zal het verlies van het Fort aan

aan 4 in bokken onder een helling van 4:1, is met de hamer de bovenste wapening blootgelegd en vervlochten met de
hoofdwapeningsstaven van de bodemplaat. In navolging van de Zuiderzeewerken is een schietgatafsluiting met pantserplaten
toegepast. NA, CITB, 2.13.40, 99, brief ChTB, No.172G, 29-6-1934, aan kapitein GS Droste, met 'Nota van Toelichting' en tekening TB
1206, 6-6-1934, één blad. 9, brief IdG, No.980G, 31-7-1934, aan MvD.
355 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-Ib, brief DvO, Ve afdeling, No.89, 18-2-1921, aan C1eGC.
356 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 11-Ib, brief CNHW, Sectie I, No.592, 8-7-1922, aan MvO. De kosten zijn fl. 109.000.
357 NA, IdG, 2.13.45, 1832, brief ChTB, No.123G, 27-3-1926, aan IdG, met 'Verdedigingswerken beoosten Utrecht', vanwege de 'Nota
betreffende de doortrekking van de Rijksweg Utrecht-De Grebbe door het Fort op de Biltstraat [sic, JM] te Utrecht'.
358 Hier is het "Duitsche Feldbefestigungsvorschrift" gevolgd. De situatie vraagt om een uitspringende vloerplaat, met rabat van 3 m.
Vanwege zuinigheid is die de halve omtrek (frontzijde) toegepast. Door beperking van vuursector (20°) wil de chef twee schietgaten
aanbrengen "zonder dat de kazemat daardoor teveel wordt verzwakt", maar dan zijn tussen en in de schietgaten ingebetonneerde
spoorstaven nodig. Twee betonnen muren in het verlengde van het schietgat beschermen tegen vijandelijk flankerend vuur. De
kosten schat hij op fl. 40.000. NA, CITB, 2.13.40, 221, brief IdG, No.152G. 11-1-1928, aan ChCIB.
359 NA, CITB, 2.13.40, BG1836, 'Nota van Toelichting bij het herziene ontwerp nopens werken en voorzieningen ter verontzijdiging
van de nadeelen, ontstaande door de doortrekking van den weg Utrecht-De Bildt door het Fort aan de Bildtstraat', 6-8-1927, IdG
Raaijmaakers. 94, brief ChTB, No.328G, 6-9-1928, aan IdG. 94 'Werken en voorzieningen ter verontzijdiging van de nadeelen
ontstaande door de verlegging van de weg Utrecht-De Bildt door het Fort op de Bildtstraat', met tekening en 'Nota van Toelichting bij
het herziene ontwerp voor de kazematten aan de Bildtstraat, 1928' door IdG. NA, HKVgH, 3.09.20, 35, 529, brief CVgH, No.529G, 2010-1931, aan IdA.
360 De gevechtsruimte is daarom met 50 cm verbreed.
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de Uppelsche Dijk de vijand slechts tot de Nieuwe Merwede brengen, in plaats van in de stad Utrecht. "In
afwijking van de compensatie-eischen voor de Bildtstraat zou ik dan ook hier (…) met 4 kazematten willen
volstaan", die tezamen een kruisvuur op het acces kunnen geven. "De door de Commandant Vesting Holland
gevraagde kazemat acht ik èn kwantitatief èn kwalitatief onvoldoende". Een frontale kazemat is alleen
toegestaan in combinatie met een flankerende kazemat. "Wanneer men echter slechts één kazemat bouwt
dan mag deze zeer zeker niet frontaal zijn, omdat men dan slechts zeer geringe kans heeft op het beslissende
ogenblik over den gekazematteerden vuurmond te kunnen beschikken. In het bijzonder geldt dit voor een
kanon", dat men, anders dan een mitrailleur, tijdens een beschieting niet meeneemt in de
afwachtingsruimte. De kazemat ligt in open terrein, op het zichtbare fort, met het schietgat in het verlengde
van de goed begaanbare weg. "Het frontale schietgat zal op dit markante punt van het fort uiterst
bezwaarlijk zijn te camoufleren": de kazemat zal snel verloren gaan.361
Dezelfde mening heeft de chef een jaar later over de kazemat die commandant 2e
Geniecommandement voorstelt ter verontzijdiging van de weg Krommenie-Uitgeest. Deze is parallel en
direct naast de spoordijk Zaandam-Castricum getraceerd en doorsnijdt de frontlinie van de Stelling van
Amsterdam bij Fort aan den Ham. De chef raadt ook hier de bouw van een kazemat op het fort af. Vanaf het
hoge fort is de weg niet met vuur te bestrijken en "bovendien is het fort een punt dat vuur trekt en uit dien
hoofde reeds niet het meest aangewezen punt voor bouw van nieuwe verdedigingswerken in vredestijd".
Alleen in oorlogstijd, wanneer er geen tijd is voor een paalfundering, is de solide bodem van het fort een
optie. Nu zijn minimaal twee kazematten te eisen. Rijkswaterstaat biedt daarop een lapje grond aan, waarop
men in oorlogstijd een kazemat kan bouwen. De chef is onverbiddelijk. "Dit terrein ligt geheel verkeerd.
Acht ik in beginsel een in vredestijd gebouwde granaatvrije gewapend betonnen frontale kazemat reeds
weinig aan te bevelen, een frontaal vurend, in oorlogstijd gebouwd, tijdelijk werk, gelegen op een in hooge
mate vuurtrekkend punt (kruispunt van weg en inundatiekeering, in de directe nabijheid van een fort en
van een brug) is volstrekt verwerpelijk”. Hier vindt hij één oplossing afdoende: twee kazematten in
kruisvuur opstelling, één voor kanon, de ander voor mitrailleur.362
5.4.3.

Frontale kanonkazematten: accessen Fort aan de Bildtstraat, Fort Spion, Fort Kijkuit

De aanleg van de rondweg bij Utrecht, opgenomen in het Utrechtse Provinciale Wegenplan 1932, vertraagt
de ombouw van het Fort aan de Bildtstraat. Enkele werkjes veranderen van plaats, waardoor plattegrond
en constructie wijzigen.363 En de tactische wensen wijzigen. In navolging van Muiden en Weesp krijgen de
kazematten een groter schietgat met een schootsveld van 3.000 m. De kwetsbaarheid van de kanonkazemat
B neemt zo toe. Commandant Vesting Holland jhr. W. Röell acht het hoog tijd voor een standaardontwerp
voor een kazemat met modern kanon. Daar is minister Deckers het mee eens, maar de zaak krijgt geen
prioriteit "aangezien het voorloopig wel niet in de bedoeling zal liggen om voor het aangegeven doel
modern geschut te bestemmen".364 Ook is het kaliber van het aan te kopen infanteriegeschut nog onbekend.
In arren moede gaat de eerstaanwezend ingenieur te Utrecht in 1932 daarom met de commandant 2e
Geniecommandement over tot het ontwerpen van de gepantserde kanonkazemat B, waarin men een kanon
6 Minimaal schietgat uit Fort Pampus wil plaatsen. De fortcommandant wil dat kanon wel afstaan, maar niet
de bijbehorende gietstalen pantserstand.365 Volgens de eerstaanwezend ingenieur hoeft dat geen probleem
te zijn: de Marinewerf te Den Helder heeft voor een cent per kilo pantserplaten te koop. Met die platen kan
hij meer dan alleen het schietgat bepantseren. "Ik heb daarom getracht met het beschikbare oude
pantsermateriaal een kazemat te ontwerpen, waaraan die nadeelen niet kleven, dus waarvan de voorwand
vóór de eigenlijke kazematruimte uitsluitend uit pantserplaten bestaat". De kazemat wijkt als gevolg "wat
algemeenen vorm betreft belangrijk af (…) van het normale type". Vanwege de beperkte hoeveelheid
pantserplaten ligt de afwachtingsruimte achter de gevechtsruimte. De staf Vesting Holland is onder de
indruk van de verminderde kwetsbaarheid van de kazemat en doet een voorstel om de afwachtingsruimte
te laten vervallen. Er kon "alzoo zonder, of zonder noemenswaardige kostenverhooging (…) een
kanonkazemat worden verkregen die wat onuitdoofbaarheid van het vuur verre staat boven de
aanvankelijk ontworpen kazemat".
Het CITB deelt dit enthousiasme niet. "Waar reeds de vraag is gereezen of de kubuswapening wel
voldoet (te veel ijzer, niet 'pakken' van het beton) wordt nu door de zware verankeringsbouten en stangen
NA, CITB, 2.13.40, 9, brief TB, No.491G, 24-10-1928, aan IdG. Kantbrief HCIB, 7-11-1928, aan IdG. NA, HKVgH, 3.09.20, 35, 552,
brief C1eGC, No.3318G, 17-10-1931, aan CVgH. Uiteindelijk is er geen kazemat gebouwd op het Fort aan de Uppelsche Dijk; de
rijksweg is na 1950 over het fortterrein aangelegd.
362 NA, CITB, 2.13.40, 223, brief CITB, No.47G, 19-3-1929, aan IdG.
363 NA, CITB, 2.13.40, 238, brief EaI Utrecht, No.3198G, 19-12-1931, aan IdG.
364 NA, CITB, 2.13.40, 238, brief C 2eGC, No.1586G, 30-3-1932, ongeadresseerd, met tekening ‘Kanonkazemat tevens geschikt voor
mitrailleur’, brief CITB, No.628G, 24-5-1932, aan EaI Utrecht. 90, brief MvD, Geh.Litt.U79, 20-06-1932, aan IdG.
365 De bepantsering van twee pantserkazematten is samen met twee pantserkoepels door de bezetter rond 1943 geamoveerd.
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het ijzervolume zoodanig vermeerderd, dat de vraag mag worden gesteld of het beton thans nog aan de
noodige eischen van weerstand voldoet”. 366 Bovendien is de frontdekking onnodig breed. Naast de
bevestiging is het passend maken van de pantserplaten problematisch. De vervaardiging van een nieuw
pantser is geen alternatief, daar dit per kazemat 20.000 tot 30.000 gulden zou kosten. Van Dooden
onderzoekt in 1932 de toepassing van afgedankte pantserplaten. Eerder heeft het CITB drie platen van de
barbettetoren van pantserschip Maerten Harpertszoon Tromp gebruikt voor de kanonkazematten van de
Zuiderzeewerken. Met de resterende platen van barbettetoren en het gordelpantser zijn volgens de chef
tien of elf kazematten te bepantseren. "Aangezien het voorts ondoenlijk geacht moet worden om een
behoorlijke frontale kazemat voor een modern kanon te bouwen zonder gebruikmaking van pantseringen
en te verwachten is, dat er in de naaste toekomst nog vrij veel kazematten moeten worden gebouwd, onder
andere als gevolg van wegenaanleg en aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, stel ik U voor bevelen tot het
reserveeren van bovengenoemde pantserplaten te geven". Snelheid is geboden: er is een Engelse koper.367
Het vuren met kanon door het schietgattype van het voorschrift VII blijkt problematisch. De chef
CITB stelt in 1933 dat "naar mijne meening het niet mogelijk is een aan behoorlijke eischen van dekking
voldoende ongepantserde kazemat voor een infanteriekanon te bouwen. Immers, kanonkazematten
moeten bijna altijd volgens de eischen van de tactische commandanten frontaal zijn: het voorschrift VII
vordert dan een frontmuur van 230 c.M”. Bij deze dekkingsdikte moet een kanon, om rookontwikkeling in
het schietgat en een afwijkende projectielbaan te voorkomen, minstens 50 cm uit het schietgat steken. Bij
de gewenste kalibers is dat onmogelijk: een kanon van kaliber 5 cm, zou dan een lengte van ruim 4 m moeten
hebben. Technisch is dat misschien mogelijk, maar de chef vreest de hoge kosten. Voor kanonkazemat B op
het Fort aan de Bildtstraat is deze constructie niet wenselijk. De hindernis bestaat daar uit een vernielbaar
viaduct en vijandelijke pantserwagens zijn niet aan de weg gebonden. Naar zijn mening is de toepassing van
een mitrailleurkazemat meer wenselijk dan een frontale kanonkazemat. 368 Daar is chef generale staf
Seyffardt het niet mee eens. Hij wenst een gepantserde kazemat met een modern kanon en "in geen geval
moet een betonkazemat met 6 Kazemat worden gemaakt".369 De aanschaf van een nieuw kanon is echter op
korte termijn niet haalbaar. Het CITB bericht: "De 5 c.M. kanonnen der Zuiderzeewerken worden niet meer
aangemaakt. Aankoop van een afzonderlijk kanon met munitie zal zeer kostbaar worden en zal bovendien
aanleiding zijn dat wij een staalkaart aan geschut krijgen. Wanneer eenmaal voor de infanterie een modern
antitankkanon is ingevoerd zou de toestand anders zijn en kan daar de keuze op vallen".370 En die toestand
is niet snel te verwachten.
In februari 1934 vervaardigt de Utrechtse eerstaanwezend ingenieur luitenant-kolonel P.J. Stuitje
een laatste ontwerp voor kazemat B: een betonkazemat voor een kanon 6 Kazemat. Het ontwerp is een
compromis, waarbij de bepantsering van de frontdekking achterwege is gelaten, terwijl ter verkleining van
het frontoppervlak de afwachtingsruimte achter de gevechtsruimte is gelegen. In 1934 zijn de kazematten
op het Fort aan de Bildtstraat gereed, inclusief vechtwagenversperring.371
[56 tekening 1:4000, pg kazematten A-F, Fort aan de Bildtstraat, EAI Utrecht, Vesting Holland augustus 1927, NA]
[57 tekening pg gepantserde kazemat-B, Fort aan de Bildtstraat, EAI Utrecht, Vesting Holland 1932, NA/FM]
[58 tekening ds gepantserde kazemat-B, Fort aan de Bildtstraat, EAI Utrecht, Vesting Holland 1932, NA/FM]
[59 tekening pg kazemat-B, wapening, Fort aan de Bildtstraat, EAI Utrecht, Vesting Holland 1934, NA]
[60 foto kazemat-D, vlechtwerk wapening vloerplaat, Fort aan de Bildtstraat, EAI Utrecht, Vesting Holland 1934, NA]

Hoewel men op de hoogte is van de kwetsbaarheid van kanonkazematten, blijft de bouw van dit type, bij
gebrek aan een beter ontwerp, nodig. De tactische wensen prevaleren vaak boven de vestingbouwkundige
wensen. Als gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht in 1930 voorstelt de weg Oud-Loosdrecht –
Loenen aan de Vecht door Fort Spion te traceren gaat minister Deckers daarmee niet akkoord, vanwege het
beperkte infrastructurele belang. Wel acht hij het mogelijk het tracé aan te passen, zodat het verkeer met
grotere snelheid het fort kan passeren. De nadelen voor de defensie kan het college compenseren door de
financiering van een verbrede fortgracht, de plaatsing van een vechtwagenversperring in de Blokdijk op
300 m vóór het fort en de bouw van een kanonkazemat “op een door de provincie nabij het Fort Spion
beschikbaar te stellen terrein”.372 De commandant Vesting Holland Insinger vindt plaatsing van de kazemat

NA, HKVgH, 3.09.20, 36, 275, brief CVgH, No.275G, 3-5-1932, ongeadresseerd.
NA, CITB, 2.13.40, 239, brief IdG, No.1032G, 9-8-1932, aan MvD.
368 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief CITB, No.1049G, 16-8-1933, aan IdG. 4, brief CIB, No.699G, 21-10-1933, aan kapitein GS J.H. Droste.
369 NA, CITB, 2.13.40, 4, brief CIB, No.842G, 8-11-1933, aan kapitein GS J.H. Droste, met uitspraken naar aanleiding van bezoek
majoor GS W.F.K. Bisschoff van Heemskerck.
370 NA, CITB, 2.13.40, 4, brief CIB No.875G, 21-11-1933, aan majoor GS W.F.K. Bischoff van Heemskerck.
371 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief CITB, No.297G, 23-10-1934, aan EaI Utrecht. Van de bouwstadia is een serie van tien foto’s bewaard
in NA, Veldleger HK, 2.13.16, A875, stuk 534G.
372 Het relict van deze versperring is zichtbaar in de Bloklaan, als betonfundering in de berm en als hobbel in het wegdek.
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op het fort wel acceptabel. 373 En zo geschiedt. De frontale kanonkazemat staat vóor de remise op het
grondwerk van het fort gepositioneerd en kan de Bloklaan frontaal en de Veendijk flankerend met vuur
bestrijken. Van de bomvrije remise C wil men aanvankelijk alleen de zuidelijke vleugelmuur af te breken,
zodat het restant, ondanks het opvallende profiel, op verzoek van de commandant Vesting Holland als
legeringsgebouw dienst kan doen. In de gevechtsruimte van de kazemat kan een kanon van 6 Kazemat, dan
wel een zware mitrailleur staan. Vanwege het grote schietgat acht de chef CITB schietgatafsluitingen nodig,
gelijk “die, welke zullen worden toegepast bij de op de afsluitdijk van de Zuiderzee in aanbouw zijnde
kazematten”, dus met vertandingen met spoorstaaf en schuifluiken van gehard staal. Het CITB wil deze
constructie vanaf nu bij elke kazemat toepassen: zo ook bij de in 1932 vanwege de verbreding van het
Noordzeekanaal en de aanleg van de provinciale weg Velsen-Amsterdam bij Zijkanaal B gebouwde werken
Velsen-Noord en -Zuid. 374 Maar ook die schietgatafsluiting, zo vreest de chef, zal in geval van Spion
onvoldoende bescherming bieden. “Ter vermindering van de zichtbaarheid, in het bijzonder van het
schietgat, zal het noodig zijn aan de voorzijde van de kazemat eenige beplanting te doen aanbrengen, in den
vorm van heesters en struikgewas. Voorts verdient het aanbeveling het onbedekte betonoppervlak met
Klimop te doen begroeien”. Stuitje verwerkt dit in het ontwerp: de kazemat is aangeaard, behalve ter plaatse
van de diepe traverse bij het schietgat. Om het profiel te verminderen voorziet hij het glacis van hagen.375
Op 25 februari 1933 verzoekt de chef CITB de directeur van Rijkswerf Willemsoord drie segmenten
van de pantserwal van één van de barbettetorens van het pantserschip M.H. Tromp te reserveren, terwijl
hij ook belangstelling heeft voor vijf gebogen pantserplaten van de achterste barbettetoren van H.M.
pantserschip Hertog Hendrik uit 1904, waarvan het ontwerp vergelijkbaar was met dat van de Tromp.376
Buiten de platen van de barbettetoren blijken de overige delen nauwelijks bruikbaar. "Ik heb derhalve niet
voorgesteld om deze pantseringen te reserveeren, een deels inderdaad om de zeer hoge kosten aan de
demontage verbonden, anderdeels omdat ik de daarmede te construeeren pantserkazemat niet in alle
onderdeelen gelukkig kan vinden". Zich baserend op de platen van de onderbouw van de M.H. Tromp, ziet
de chef drie opties om de elementen in de gevechtsruimte van kanonkazematten toe te passen. Geen van
deze ontwerpen verdient een schoonheidsprijs. 377 In alle gevallen betreft het een hoekconstructie,
bestaande uit twee of drie aan elkaar gelaste pantserplaten. De aansluiting tussen pantserplaat en
betonwerk blijft een zwak punt, ook al zijn beide door een asfalt laag gescheiden in verband met de werking
van de materialen en de trillingen bij treffers. Soms loopt de lasnaad van twee platen zelfs over het uit te
zagen schietgat. De chef ziet mogelijkheden als men, zoals bij de Zuiderzeewerken, een chroomnikkelstalen
dekstuk giet, maar hij vreest dat dit te kostbaar is. Veel pantserplaten zijn ook te smal voor toepassing in
een kanonkazemat, maar de chef stelt voor deze te bewaren voor gebruik in speciale gevallen in
mitrailleurkazematten.
Enkele platen komen de minister van pas wanneer gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht
in 1931 toestemming vragen voor de aanleg van het Hilversumsch Kanaal tussen de Vecht en de haven van
Hilversum, waarbij de zuidelijke kade als provinciale weg Hilversum-Vreeland-Uithoorn wordt ingericht.
In het voorjaar van 1932 adviseert commandant Vesting Holland Insinger onder voorbehoud positief, maar
wenst hij op 300 m vóór Fort Kijkuit in de Vreelandseweg een vernielbare brug als vechtwagenhindernis.
Vanuit een kanonkazemat moet deze vanaf het fort met vuur zijn te bestrijken. Een tweetal ten zuiden en
noorden van de kanonkazemat gebouwde mitrailleurkazematten, respectievelijk Vreeland en Overmeer,
zullen enfilerend kruisvuur uit moeten brengen op de nieuwe infrastructuur.378 Hoewel het CITB hier de
situering van het werk op het kwetsbare fortterrein afkeurt, is er vanwege de terreinomstandigheden geen
alternatief voorhanden. Het fort ligt exact in het verlengde van de weg en is met haar natte gracht stormvrij
te achten, terwijl de bedijking van de omliggende drassige landerijen het schootsveld vanaf elke andere
positie beperkt. Terwijl het in 1932 nog de intentie is om kazemat Overmeer als gecombineerde mitrailleurNA, CITB, 2.13.40, 18, brief CIB, No.458G, 9-10-1931, aan IdG. 238, brief DvD, Geh.Litt.P120, 27-9-1932, aan Provinciaal Bestuur
Utrecht. NA, HKVgH, 3.09.20, 34, 41, brief CVgH, Sectie 1, No.41G, 6-2-1931, aan GS Utrecht.
374 Historische verdedigingswerken in Noord-Holland, 157-160.
375 NA, CITB, 2.13.40, 90, brief ChTB, No.888G, 20-6-1932, aan IdG. Brief IdG, No.2740G, 4-7-1932, aan MvD, met ‘Nota van
Toelichting bij het ontwerp wegens het bouwen van een kazemat op het fort Spion’. 238, brief CITB, No.1348G, 28-9-1932, aan EaI
Utrecht. Brief EaI Haarlem, No.1863G, 5-12-1932, aan ChTB. De ingenieur maakt in de zomer van 1934 proefblokken en -balken,
analyseert samenstelling en belast ze met hydraulische pers. De bouwploeg oefent met betonmolens, waarbij door een pomp water
via een tank automatisch in de molens loopt en een stortgoot en storttrechter het beton verdelen. Op circa 15 meter vóór het
schietgat staan vandaag de dag de opgeschoten relicten van de in 1935 aangeplante Meidoornhaag.
376 Pantserschip ‘Hertog Hendrik’ doet na 1927, ontdaan van zware bepantsering, dienst als wachtschip. L.D. de Kroon en H. Thomas
Van Linieschip tot vliegkampschip. De Koninklijke Marine sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam 1964, 104.
377 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief ChTB, No.256G, 25-2-1933, aan Directeur Rijkswerf Willemsoord. Brief CITB, No.1049G, 16-8-1933
en brief ChTB, No.1367G, 20-11-1933, aan IdG. De opdracht voor het gebruik van de pantserplaten in kanonkazematten: 90, brief
DvD Geh.Litt.D139, 19-9-1933, aan ChTB.
378 Kazemat Vreeland staat aan Kleizuwe bij Provincialeweg N201; Overmeer aan Randweg N523 bij de schutsluis in de Vecht. Een
flankerende positie aan Middenweg is niet mogelijk: de Ringdijk rond Horstermeerpolder belemmert het schootsveld.
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en kanonkazemat uit te voeren, blijkt het om tactische redenen wenselijk de beide functies in kazemat
Kijkuit, dus op het smalle acces, onder te brengen. 379 Bij een frontale kanonkazemat zijn extra
beschermende maatregelen voor het schietgat gewenst. Zeker wanneer die, zoals hier, met een
mitrailleurkazemat is verenigd in één gebouw, dat vóór het bakstenen logies- en remisegebouw A is
geplaatst, en tegen de voor de kazemat deels gesloopte betonnen remise C. De nieuwe weg is hoog gelegen,
omdat die fungeert als inundatiekering Wijde Blik-Wijde Gat. Daarom is het voor een juist schootsveld ook
nog eens nodig om de kazemat in twee bouwlagen uit te voeren. Als Eerstaanwezend Ingenieur Stuitje
voorschrift VII volgt, zal de frontdekking daarmee een onacceptabel groot profiel krijgen. Hij wil de kazemat
daarom bepantseren.
In 1935 zijn de drie werken gebouwd, waarbij de kanonkazemat Kijkuit een unieke constructie
krijgt. De dubbelkazemat heeft een tegen het betonwerk geplaatst frontpantser, bestaande uit acht aan
elkaar gelaste pantserplaten, afkomstig van M.H. Tromp. De buitenste twee platen liggen geheel op de
zijdekkingen van de gevechtsruimten. In de 24 cm dikke platen is een tweetal minimaal-schietgaten
gezaagd. Aan de onderzijde is dit pantser in de gewapend betonnen frontdekking verankerd, terwijl het
boven via een dekpantser op de hoofdwapening van de betondekking aansluit. Juist op die aansluitingen is
de constructie kwetsbaar. De zeer hoge ligging boven de fortwal maakt de aanleg van een zwaar gewapend
betonnen rabat nodig, zodat projectielen niet onder de kazemat kunnen doordringen. Ook zijn aan
weerszijden van de frontdekking Paardenkastanje, Esdoorn en Eik aangeplant, ter maskering.
De plattegrond van de kazemat is asymmetrisch. Aan de keelzijde zijn via twee ingangen, elk
voorzien van een gassluis, de beide ten noorden van de gang gesitueerde afwachtingsruimten met
periscoopgat bereikbaar. Vanuit deze ruimten betreedt de bezetting de noord-zuid georiënteerde
verbindingsgang naar de twee gevechtsruimten. Deze zijn naast elkaar gesitueerd en door een tussenmuur
gescheiden. In de noordelijke kamer staat het kanon van 6 Kazemat, terwijl de andere een opstelling biedt
voor zware mitrailleur. De noordelijke zijmuur is door vijandelijke artillerie uit de richting van Kortenhoef
te beschieten en dus verzwaard uitgevoerd. De onderverdieping voor munitieopslag en logies, via
laddergaten bereikbaar, is beduidend lager uitgevoerd dan de bovenverdieping. Commandant Vesting
Holland Röell is in de zomer van 1936 in zijn nopjes met deze extra ruimte en wenst daarom dit type
kazemat, ondanks het forse profiel, vaker toe te passen.380
Het blijft de vraag hoe de aanhechting van de pantserplaten zich onder een beschieting zal
gedragen: zowel de verbinding van de platen onderling, alsook de verankering in het betonwerk is zwak.
Feitelijk bouwt de ingenieur bij Kijkuit min of meer een kopie van de 25 jaar oude frontale pantserstanden
van Fort aan de Drecht en Fort bij Edam. Een eenvoudige gevechtsopstelling, stormvrij ondergebracht op
een fort, bestaande uit een zware gebogen pantserplaat met dekpantser, waarin ondergebracht een kanon
en een mitrailleur, gevat in een zwaar betonlichaam: de kazemat Kijkuit is hooguit een licht verbeterde
versie van deze oude constructie, die niet bestand zal zijn tegen modern geschut.
5.4.4

Compensatie bij bruggenbouw: acces Lek bij Vianen

Leidt de verontzijdiging ook tot andere bouwwerken dan kazematten? Ook andere kunstwerken, zoals de
bruggen over de grote rivieren, zijn op wens van Defensie aangepast aan de militaire wensen. Om een tijdige
vernieling van deze strategisch belangrijke kunstwerken te vergemakkelijken zijn in een aantal gevallen in
pijlers en brugdekken mijngangen uitgespaard. Ook hier zijn vechtwagenhindernissen standaard toegepast:
bijvoorbeeld draaibare afsluitdeuren op de verkeersbruggen te Nijmegen en Arnhem en hefdeuren bij de
verkeersbruggen van Keizersveer en Moerdijk. Enkele bruggen bij het Zuidfront Vesting Holland zijn in
samenwerking met het ministerie van Waterstaat omstreeks 1930 voorzien van opstelplaatsen voor zware
mitrailleurs. Het uitgebrachte vuur is vrijwel altijd flankerend over de rivier, aan beide zijden van de brug,
ter verijdeling van vijandelijke oversteekpogingen nabij de vernielde brug. Van echte kazematten kan men
hier niet spreken. Hoewel Rijkswaterstaat bijvoorbeeld bij de bruggen over de Noord bij Hendrik Ido
Ambacht en de Oude Maas bij Dordrecht gevechtsruimten in stroompijlers, c.q. landhoofden incorporeert,
waarbij de dienst de constructieve normen van het voorschrift VII hanteert, is deze oplossing in de meeste
gevallen geen succes.
Bij de op 26 mei 1936 geopende, 500 meter lange geklonken boogbrug over de Lek bij Vianen,
onderdeel van rijksweg 2, spaart het Bureau Bruggenbouw van Rijkswaterstaat te ’s-Gravenhage in 1934 in
de pijlers D en E kazematruimten uit, waarvan de gewapend betonnen frontmuur op zwakke wijze aan de
stampbetonnen kern van de pijler is verankerd. Deze constructie biedt onvoldoende bescherming tegen de
inslag van granaten. De schietgaten van de gevechtsruimten zijn tot de voormobilisatie niet zichtbaar. De
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NA, CITB, 2.13.40, 42, brief GS Provincie Noord-Holland, 26-7-933, aan MvD.
NA, IdG, 2.13.45, 1474, brief CVgH, Sectie V, No.848G, 29-7-1936, aan MvD.
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betonstenen klampmuur van de pijler is daarom vóór het schietgat doorgestapeld.381 Defensie eist in 1934
ook een dubbele mitrailleurkazemat in de pijlers van de verkeersbrug bij Moerdijk. Uiteindelijk stemt het
ministerie van Waterstaat toe in de bouw van een kazemat in het noordelijke landhoofd. Ook dit schietgat
heeft in vredestijd een vulling van betonsteen. Onderdeel van het werk is de aanleg van een forse strekdam.
Ter compensatie eist minister Deckers op deze plek de bouw van kazematten Hollandsch Diep-I en -II, die
gebouwd zijn in 1936 en 1937.382
5.5

Precaire details: schietgaten en kanonkoepels

De kwestie met de schietgaten doet een oude discussie oplaaien. In de wens om vooral zuinig te bouwen
tracht Defensie hergebruik te stimuleren. Naast de oude pantserplaten wil het departement in 1930 ook de
kanonnen van 6 Hefkoepel uit de Stelling van Amsterdam bij compensatie-eisen een nieuwe functie geven.
Men verwacht dat de koepels, vanaf 1890 besteld en afgeleverd, bij kunnen dragen aan de versterking van
het Oostfront. De commandant Vesting Holland stelt voor om één hefkoepel in te bouwen op Fort Hoofddijk
en een tweede op Fort Voordorp, zodat men gekazematteerd flankerend vuur uit kan brengen bij de Werken
bij Griftenstein. Er zijn, nu de Stelling van Amsterdam buiten het noordelijk front geen rol van betekenis
meer heeft, maar liefst 47 kanonnen 6 Hefkoepel voorradig.383 In maart 1930 produceert de chef CITB een
tekening van de koepel op een onderbouw, geconstrueerd volgens de richtlijnen van voorschrift VII.
Vijf jaar later, in 1935, spreken de inspecteur der artillerie, chef generale staf Reijnders en de
directeur Materieel Landmacht over toepassing van deze koepels in de Zuiderzeewerken. De optie is
"unaniem verworpen, daar deze verouderde kanonnen niet werden geacht in overeenstemming te zijn met
de moderne ter plaatse gebouwde versterkingen". Echter, een bestemming in Vesting Holland sluit men niet
uit. In de Haarlemmermeerpolder kruist rijksweg 28 bij de Liniewal of Geniedijk te Hoofddorp de
hoofdweerstandszone van de Stelling van Amsterdam. Ter compensatie eist het ministerie van Oorlog in
1928 twee kazematten, waarvan één kanonkazemat. Het CITB tekent op basis van het voorschrift een
gecombineerde mitrailleur- en kanonkazemat en een tweede exemplaar met hefkoepel.384
De eerste kazemat betreft een in plattegrond strikt symmetrische kazemat van 15 bij 8 m, met twee
gevechtsruimten voor kanon en mitrailleur, gescheiden door een afwachtingsruimte. Het schietgat ligt nabij
de hoek van de kazemat en is daarom getrapt en verzwaard uitgevoerd. Het ontwerp van de alternatieve
kazemat voor een kanon 6 Hefkoepel is daarentegen opzienbarend. Naast de gevechtsruimte voor
mitrailleur en daarvan gescheiden door een afwachtingsruimte is de hefkoepel op een betonnen onderbouw
ingepast. De hoekig gemoduleerde opbouw van het voorschrift is hier losgelaten ten gunste van een forse
afgeronde betonmassa, waar de hefkoepel in verankerd is. De ombouw lijkt zo te zijn overgenomen van de
hefkoepelgebouwen van de forten, waarbij het ongewapend beton vervangen is door een zware gewapend
betonnen dekking, met een doorsnede tot 4 m. Het CITB heeft een duidelijke voorkeur voor de traditionele
kazemat: deze is goedkoper te bouwen. Bovendien is zowel het kanon als het pantser van de hefkoepel anno
1935 verouderd. De eerste zal last hebben van storingen, terwijl het pantser kwetsbaar is voor moderne
granaten. Het voordeel dat een koepel over het algemeen beter te maskeren is dan een kazemat, valt hierbij
in het niet. Deze hybride en technisch minderwaardige oplossing, waarin verouderd geschut aan een
moderne gevechtskazemat is gekoppeld, acht het bureau een ongeloofwaardig compromis. In de polders
van de Haarlemmermeer zal het werk vuur aantrekken, wat een catastrofale uitwerking op de koepel heeft.
Tussen 1934 en 1937 zijn op kosten van Rijkswaterstaat de mitrailleur- en kanonkazematten SlotertochtZuid, -Midden- en -Noord gebouwd, met vechtwagenversperring. De bezetting rekent op artilleristische
ondersteuning van de werken Fort bij Aalsmeer en Batterij aan de Schoterweg.385
[61 tekening 1:100, pg kazemat Haarlemmermeerpolder met 6 Hefkoepel, CITB, Vesting Holland 1935, NA]
[62 tekening 1:100, dsn kazemat Haarlemmermeerpolder met 6 Hefkoepel, CITB, Vesting Holland 1935, NA]

NA, HKVgH, 3.09.20, 40, 94, brief EaI Utrecht, No.232G, 22-1-1934, ongeadresseerd. 51, 188, brief DvD, Geh.Litt.B49, 25-2-1938,
aan MvW. De brug wacht na de bouw van de nieuwe A2-brug nog steeds op sloop.
382 NA, CITB, 2.13.40, 187, brief DvD, Ve Afdeling, No.10, 25 februari 1935, aan IdG. Op 19 juni 1936 vervangt J.H. de Man de minister
van Defensie bij het bezoek van Het Nederlandsch Wegenbouwcongres aan de Moerdijkbruggen in aanbouw. Gooi- en Eemlander, 206-1936. De huidige staat van de kazematten: www.monumentenzorgdordrecht.nl (geraadpleegd 01-05-2019), beschrijvingen 30-61.
383 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief CVgH, No.2098/29G, 6-1-1930, aan MvD. NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1035, stuk 700G, 'Opgave van
benoodigd en voorhanden materieel op 1 januari 1935, D.M.L., No. 628, 28 juni 1935’. 41 stuks zijn van Duits fabricaat, de rest Frans.
384 NA, IdG, 2.13.45, 1552, Ongedateerde, ongenummerde en ongesigneerde tekening "Bijlage B. Schets-ontwerp kazemat in de
Haarlemmermeerpolder", schaal 1:100, waarschijnlijk door de EAI Haarlem. CITB, 2.13.40, 239, tekening TB 1220, 28-8-1935,
'Opstelling voor een hefkoepel met een kanon van 6 c.M. in vergelijking met een kazemat'. Brief CITB No.390G, 30-8-1935, aan MvD.
385 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief DvD, Geh.Litt.F24, 22-2-1932, aan IdG. 239, tekening TB 1185, 1186 en 1187, 10-3-1933,
"Kazematten bij Slotertocht. Vechtwagenhindernis, Kazemat I, Kazemat II". Voor de kazematten: Historische verdedigingswerken in
Noord-Holland, 105-110.
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5.6

Soberheid troef: kazematten sportinrichting Galgenwaard

Doet Defensie dan nooit water bij de wijn, wanneer derden op basis van de Kringenwet 1853 nadelen voor
de verdediging financieel moeten compenseren? De eerder aangehaalde gespannen verhouding met
Gemeente Utrecht heeft zeker effect op de compensatie-eisen. Op 18 mei 1933 krijgt het college van B&W
een brief van het departement van Defensie. Ondanks herhaalde waarschuwingen van Defensie is de stad
vanwege de werkverschaffing aangevangen met de bouw van de wielerbaan bij Galgenwaard en
Maarschalkerweerd. Het gebied ligt binnen de verboden kringen van zowel Fort Vossegat als Lunet I en de
minister laat proces-verbaal opmaken. Namens Defensie eisen luitenant-kolonel van de generale staf
Hackstroh en chef CITB Van Dooden compensatie.386 Op kosten van Utrecht is de aanleg van een gedekte
gemeenschapsweg nodig. Ook moet men de peilhoogte van de weg naar de wielerbaan verlagen en een
damsluis bouwen. Maar bovenal is het nodig om op het terrein vóór en oostelijk van de nieuwe wal
gekazematteerd flankerend mitrailleurvuur uit te brengen, vanaf Lunet I en Fort Vossegat.
De gemeente gaat akkoord met de bouw van twee kazematten Lunet I en Vossegat-Zuid ten koste
van 32.000 gulden. Voor dat bedrag blijkt slechts de uitvoering in weerstandsvermogen (W.15-21)
mogelijk. De eerstaanwezend ingenieur Stuitje heeft op 12 januari 1934 het ontwerp gereed. Opvallend is
dat in dit plan bij kazemat Lunet I, in navolging van kazemat Fort aan de Bildtstraat-B, de afwachtingsruimte
achter de gevechtsruimte is gesitueerd en deze conform kazemat Kijkuit twee verdiepingen telt. Net als de
kazemat Ridderschapskade zijn hoeken en overgangen van de dekkingen sterk afgerond. Vanwege het
kwetsbare schietgat doet de ingenieur een tweede voorstel, waarbij de frontdekking sterk is afgerond: een
oplossing die een maand later ook voor Fort aan de Bildtstraat is voorgesteld. Maar commandant 2e
Geniecommandement kolonel W.R.A. Slicher gaat niet akkoord: "voldoende motivering voor het ontwerpen
van een afwijkend type acht ik ook thans niet aanwezig".387 Hij vindt dat Lunet I net als Vossegat-Zuid een
standaardontwerp (W.15-21) moet zijn, waarbij om de kosten te drukken een fundering op staal acceptabel
is. Onder die bijzonder gunstige voorwaarden krijgt Utrecht op 27 juni 1935 toestemming om
sportinrichting Galgenwaard aan te leggen.388
Op 16 mei 1934 vraagt de commandant Vesting Holland Röell de inspecteur der genie om deze werken namen te geven,
in plaats van geografische aanduidingen, in combinatie met letters of Romeinse cijfers. De commandant vindt dat de
inspecteur de naamgeving centraal moet regelen, om doublures te voorkomen. Bij voorkeur vernoemt Röell de werkjes
naar militairen, die zich hebben onderscheiden bij de verdediging van de “Nieuwe Hollandsche Waterlinie” [sic, JM]. Dat
kunnen groepscommandanten zijn, maar ook legerleiders, regimentsnamen of officieren van de mariniers, cavalerie of
infanterie: "Johannes Maurits van Nassau, Maarschalk Paulus Wirtz, J.Ch. de Landas, heer van Louvignes of Frederik
van Nassau-Zuilestein". De commandant krijgt bijval van de eerstaanwezend ingenieur te Utrecht, die eerder al namen
in reliëf in het betonwerk liet aanbrengen, zoals op Fort Kijkuit. "De goede bevelvoering wordt hierdoor bevorderd; in
den laatsten oorlog werden daarom toch zelfs aan alle loopgraafonderdeelen namen toegekend. Tevens ben ik de
meening toegedaan, dat een benaming, gegeven aan een dergelijke belangrijke schakel in het verdedigingssysteem,
voordeelen van moreelen aard met zich meebrengt. De verdedigers bijvoorbeeld van kazemat 'Koningin Wilhelmina'
zullen zich meer tot het uiterste inspannen dit werk, wat er ook mocht geschieden, in handen te houden, dan in het geval
aan diezelfde verdedigers de kazemat '1935' is toevertrouwd”. Bovendien acht hij aardrijkskundige namen
"verwarrend". Dat betwijfelt de commandant 2e Geniecommandement. Al eeuwen krijgen forten, nevenbatterijen en
dergelijke aardrijkskundige namen, die, in tegenstelling tot persoonsnamen, plaatsgebonden zijn. Het verzoek is daarom
afgewezen. Het bevel luidt de namen voortaan op de buitendeuren te schilderen en deze in vredestijd af te dekken.389

5.7

Soberheid troef: Fort Blauwkapels carapace, ombouw schuilplaatsen Type ’18

We zagen eerder dat het gebrek aan departementale middelen de vestingbouw in vredestijd sterk heeft
beperkt. Een gevolg van dit gebrek aan praktische ontwerp- en bouwactiviteiten is dat het zorgelijk gesteld
is met de tactische en technische vestingbouwkundige kennis in de Eerstaanwezendschappen. Zo meent
H.J.H. van Tarel, eerstaanwezend ingenieur te Utrecht, in 1934 de afwerende kracht van Fort Blauwkapel te
kunnen vergroten door de bouw van een heuse carapace. Hij acht de 2.780 gulden die NS betaalt ter
compensatie van de elektrificatie van de spoorlijn in de verboden kringen van het fort ontoereikend voor
NA, CITB, 2.13.40, 114, brief DvD, Geh.Litt.I72, 16-5-1933, aan B&W Gemeente Utrecht. Met potloodschets kazematten
(frontdekking 2m). Brief Cie Uitbreidingsplan Kromme Rijn, 24-7-1933, aan MvD, Brief DvD, Geh.Litt.D134, 12-9-1933, aan C2eGC.
387 NA, HKVgH, 3.09.20, 40, 542, brief EaI Utrecht, No.126G, 12-1-1934, aan MvD. Brief C2eGC No.221G, 28-4-1934.
388 Staatsblad, No.380, 1935, 'Wet van den 27sten Juni 1935. Tot verklaring van het algemeen nut der onteigening, met toepassing
van de wet van 27 Maart 1915 (Staatsblad No. 171), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad No.342), van
perceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor en ten behoeve van het aanleggen van een sportinrichting,
met bijkomende werken, alsmede het uitvoeren, in verband daarmede, van nieuwe militaire werken, in de gemeente Utrecht'.
389 NA, HKVgH, 3.09.20, 5, brief CVgH, No.325, 16-5-1934, aan IdG. 42, 28, brief EaI Utrecht, No.3456G, 18-12-1934, aan MvD.
Kantbrief C2eGC, 21-12-1934, aan IdG. Kantbrief IdG, ongenummerd, 4-1-1935, aan MvD.
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de bouw van een kazemat. Toch is ter bestrijking van de Koninginneweg een gekazematteerde zware
mitrailleur nodig. Van Tarel stelt voor om een 70 cm zware betonnen carapace aan te brengen op gebouw
D, waardoor “zooals in den wereldoorlog gebleken is, granaatvrijheid zal kunnen worden verkregen en aan
de lokalen van dit gebouw reeds dadelijk bij mobilisatie eene belangrijke bestemming kunnen worden
gegeven”. In de bakstenen frontdekking kan hij na amovering van de gronddekking een schietgat zagen,
waardoor het gebouw geschikt is voor het opstellen van een mitrailleur.390
In 1935 heeft hij een nieuw plan: door de dekking van de carapace door te trekken naar het
maaiveld krijgt gebouw D een frontdekking van 1 m gewapend beton. De ingenieur heeft een deel van het
wapeningsijzer al voorhanden en wil de kosten verder drukken door de bouw uit te besteden aan de
Pioniers. Zelfs commandant Vesting Holland Röell staat achter het plan: "ik achtte echter de aanwezigheid
van een gekazematteerde opstelling voor een zware mitrailleur ter plaatse ter bestrijking van de naar het Fort
Blauwkapel voerende acces door de inundatiën (Hilversumsestraatweg met omgeving) van zoodanig belang,
dat ik met den E.A.I. te Utrecht nader in overleg ben getreden nopens de mogelijkheid om van het beschikbare
bedrag toch nog een dergelijke opstelling te maken". Ook de commandant 2e Geniecommandement adviseert
om op de vestingbegroting 1938 middelen op te nemen voor “het doen van beperkte voorzieningen in
permanente verdedigingswerken tot behoud of opvoering van de bruikbaarheid als zoodanig”, zoals “het
voorzien van bestaande kleine bomvrije gebouwen van een carapace van gewapend beton, waardoor
ruimten voor bijzondere doeleinden zullen kunnen worden verkregen welke een nagenoeg overeenkomstig
verblijf opleveren als betonschuilplaatsen volgens V.I.S. VII”.391 En zo concurreert dit onzalige plan op de
vestingbegroting met andere plannen, zoals de bouw van gietijzeren kazematten. Het is een treffende
illustratie van het significante verschil in kennis, dat binnen het wapen der genie bestaat.
De dringende wens om van niets, iets te maken, leidt er ook toe dat de commandant Vesting Holland
Muller Massis in 1927 pleit voor het hergebruiken van de schuilplaatsen Type ‘18. “De bestaande, in het
einde der mobilisatietijd gebouwde schuilplaatsen zijn niet voorzien van een zoogenaamde gasgang. Stalen
of ijzeren deuren zijn niet in alle aanwezig, terwijl de aanwezige niet voorzien zijn van een afsluitbaar
schietgat. Bovendien laten bij het merendeel dier schuilplaatsen de toestand van de gronddekking en de
bewoonbaarheid te wenschen over”. Hij stelt voor de schuilplaatsen aan het Oostfront te verbeteren. Het
CITB moet het plan uitwerken, maar door tekorten op de begroting stelt Van Dooden het karwei uit.392 In
december 1935 doet commandant Röell een nieuwe poging de schuilplaatsen Type ’18 te voorzien van een
mitrailleurschietgat, zodat deze als “gevechtsschuilplaatsen” kunnen fungeren. Met deze voorbereidingen
wil hij bij een plotse militaire dreiging op kwetsbare accessen van de Vesting Holland althans enige
mitrailleurs gekazematteerd onder kunnen brengen.393
L.J. Schmid verhaalt in 1948 hoe men in arren moede op dit plan kwam: “Toen ik eens met generaal
Röell aan het Oostfront was, heb ik tegen hem gezegd: wij kunnen niets bereiken, maar wat wij wel kunnen
bereiken, is, dat wij van deze afwachtingsdekkingen gevechtsopstellingen maken, namelijk door een gat aan de
andere zijde te boren; het is wel niet schitterend, en bij een fatsoenlijke beschieting gaan zij er aan, maar dan
heb je tenminste wàt. Dit voorstel wordt met grote meerderheid van stemmen, zo zei de generaal, aangenomen
en toen moest ik er op uit om te trachten dat voor elkaar te brengen. Het heeft mij een paar schoenen gekost,
en weet u wat ik er uit haalde? Een drilboor om die gaten in het beton te maken, en die heb ik nog gekregen,
omdat ik bij de Commandant Regiment Genietroepen het argument gebruikte: wees verstandig, ga die gaten
boren, dan heb je die drilboor tenminste over, die je anders niet krijgen kunt. Daardoor heb ik dat instrument
gekregen en toen heeft de genie die gaten gemaakt".
Bij wijze van proef voorziet het regiment een schuilplaats in het glacis van Fort Hoofddijk met een
compressorboor van zo’n schietgat, nota bene zo’n 25 cm wijder dan voor het gewenste schootsveld strikt
nodig is. In de resterende, vrijgelegde wapening verankert men ter versterking een gewapend betonnen
schietgatraam. Voorzien van een betonnen tafel verandert de schuilplaats in een 'kazemat', geschikt voor
de opstelling van een lichte of zware mitrailleur. ”Het groote voordeel dadelijk na mobilisatie over een groot
aantal gebetonneerde gevechtsopstellingen te beschikken, weegt naar mijn mening zwaarder, dan de kleine

NA, HKVgH, 3.09.20, 41, 1202, brief CVgH, No.1202G, 23-11-1934, aan MvD. 42, 318, brief CVgH, Sectie I, No.318G, ongedateerd,
ongeadresseerd.
391 NA, HKVgH, 3.09.20, 1202, brief EaI Utrecht, No.2979G, 30-10-1934, aan MvD. De ingenieur verwijst naar IV, jrg 1931-‘32 Orgaan
der vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap waar majoor der genie D. van den Berg, auteur van ‘Het hoofdaanvalsfront van
Port Arthur en zijn nabijverdediging’, Militaire Spectator, 1911, 762-785, 1912, 1-16, 839-851, de waarde van carapaces onderstreept. Idem,
42, 318, brief CVgH, No.318G, 4-3-1935, ongeadresseerd. 49, 189, brief C2eGC, No.201G, 30-1-1937, aan MvD. 50, 1025, brief CVgH,
No.1025G, 30-10-1937, aan C2eGC, waarin hij dit streven ondersteunt en adviseert fl. 10.000 op de Vestingbegroting 1939 op te nemen.
392 NA, HKVgH, 3.09.20, 32, 321G, brief CVgH, No.321G, 18-3-1930, aan MvD. Veldleger HK, 2.13.16, brief CV, No.321G, 18-3-1930,
aan MvD. Visser en Van Wieringen, Kazematten in het Interbellum, 23, melden dat dit deel is van Röells strategische voorzorgen.
393 Zo’n schuilplaats met uitgeboord schietgat en mitrailleurtafel staat op het (in 2014 gerenoveerde) Werk aan de Groeneweg,
Lekacces, Culemborg. Het trapeziumvormige frontale schietgat is ongetrapt. Bij de ombouw is de gronddekking deels geamoveerd.
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wijziging in weerstandsvermogen van de enkele opstelling”, zo meent Van Tarel. Hij verwacht dat het
Regiment Genietroepen in 1936 25 schietgaten kan boren.394 De Man bereidt de technische uitvoering voor.
Tussen 1936 en 1938 zijn circa 35 schuilplaatsen Type ’18 voorzien van een gevechtsopstelling
voor mitrailleur. 395 Meestal betreft het schuilplaatsen voor een ½ sectie, zoals te zien bij het recente
oostelijke ingangspad van Fort Vechten. De commandant Vesting Holland heeft in 1938 meer pijlen op zijn
boog. Röell wil onderzoeken of hij ook het kanon 6 Kazemat in de schuilplaats Type ’18 kan plaatsen. Tot
die rigoureuze aanpassing is het niet gekomen. Maar op verzoek van Röell tekent Van Tarel in 1937-‘38 wel
drie commandoposten op Fort aan de Bildtstraat, Lunet II en de caponnière te Muiden. Om kosten te
drukken rust het nieuwe werk, een 2 m dikke gewapend betonnen carapace met observatiekoepel, op
bestaande gemetselde funderingen en muurwerk. De hergebruikte waarnemingskoepels komen uit het
Algemeen Verdedigingspark: het betreft stalen exemplaren, oorspronkelijk bestemd voor de Stelling van
Amsterdam. Van Tarel meent dat het werk, ondanks de gebrekkige samenstelling, een weerstandsvermogen
(W.21-28) zal hebben. Een beproeving van de sterkte vindt niet plaats. Hoewel hij de benodigde fondsen
tot 1940 jaarlijks aanvraagt, zijn die niet toegekend.396
Deze werken, met hun technische onvolkomenheden, illustreren het gegeven dat zodra men voor
een bouwopgave aanspraak doet op de departementale begroting schraalhans keukenmeester is.
Tegelijkertijd geven de voorbeelden aan dat er bij de Eerstaanwezendschappen veel energie is om op het
Oostfront met beperkte middelen van niets, iets te maken. Daarbij valt op dat de vestingbouwkundige
maatregelen die deze tactische en technische autoriteiten voorstellen, zowel technisch als tactisch
achterhaald zijn. De centrale rol van de inspecteur der genie bij de advisering over vestingbouwkundige
kwesties en daarmee samenhangend, de concentratie van technische kennis en opdrachten bij CITB, heeft
effect op de Eerstaanwezendschappen: het uitblijven van werk holt de vestingbouwkundige kennis uit.
[63 tekening 1:100, pg, dsn carapace en kazemat Gebouw D, Fort Blauwkapel, EAI Utrecht, Vesting Holland 1935, NA]
[64 foto schuilplaats Type ’18, uitgeboord schietgat (met detail), circa 1936, Werk aan de Groeneweg, Vesting Holland 2019]

5.8

Deelconclusie hoofdstuk 5

Op strategisch en tactisch niveau
De snelle uitvoering van het Rijkswegenplan, aangevuld met provinciale en gemeentelijke infrastructuur,
zorgt er voor dat het departement van Oorlog op kosten van derden in staat is om de belangrijkste accessen
van de Vesting Holland te voorzien van moderne mitraillleur- en kanonkazematten en hindernissen.
Weliswaar schept deze infrastructuur nieuwe accessen naar de hoofdweerstandszone, maar dat is niet per
se een nadeel voor de verdediging van de vesting: de snelwegen kanaliseren de toestroom van vijandelijke
aanvalsmiddelen. Juist deze accessen zijn zo tijdig voorzien van granaatvrije vestingwerken. Vanuit deze
werken, die in volle vredestijd in volmaakte vorm zijn gebouwd, bewaakt en verdedigt de troep de doorgang
van de hoofdweerstandszone. Zij vormen het geraamte van de bij dreiging in te richten hoofdstelling.
Belangrijk is dat deze nieuwe accessen de druk op de oude, nog niet modern ingerichte stellingdelen
doen afnemen. Het ministerie van Defensie weet op deze wijze wat aanvankelijk een bedreiging lijkt voor ’slands defensie, om te buigen in een voordeel. Tegelijk is door de toename van het aantal accessen de
strategische waarde van de Vesting Holland verminderd, omdat voor de bezetting ook extra troepen nodig
zullen zijn. Dit laatste heeft in de discussie over compensatie echter nooit een rol gespeeld. Mogelijk speelt
daarbij dat de legerleiding heeft afgewogen dat de infrastructuur ook eigen troepenbewegingen faciliteert.
Vooral binnen de Vesting Holland biedt die infrastructuur voordelen, zeker wanneer de initiatiefnemer
bereid is daarvoor maatregelen te treffen, zoals de aanleg van maskerende laanbeplanting. Voorts heeft een
rijksweg nabij de hoofdweerstandszone ook betekenis als platform voor artillerie.
Defensie heeft dus geprofiteerd van de snelle toename van het gemotoriseerde verkeer.
Wegbeheerders zoals Rijk, provincies en gemeenten hechten veel belang aan een voorspoedige aanpak van
De commandant acht het een goede oefening voor genisten in opleiding, maar verwacht de inzet van burgeraannemers wanneer
de schuilplaats op ruime afstand van een kazerne verwijderd is, zoals het Werk aan de Groeneweg. NA, HKVgH, 3.09.20, 44, 1413,
brief EaI Utrecht, No.1392G, 20-12-1935, aan ChGS. Brief CVgH, No.1413G, 23-12-1935, aan IdG. Enquête-commissie regeringsbeleid,
deel 1c, 536. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 40: minister Colijn bezoekt op 18 juni 1936 kazematten Fort aan de Bildtstraat, Fort
Spion en Fort Kijkuit en bekijkt het boorwerk aan schuilplaatsen op Fort Rijnauwen en Fort Hoofddijk.
395 De Man meent in 1936 dat geen eigenaar, aan wie schuilplaatsen zijn overgedragen, is overgegaan tot “kostbare opruiming”. Hij
verwacht dat de “zeer primitieve afsluitingen, door middel van vrij in den ingang hangende stalen platen, dik 1½ c.M.” met
klapconstructies in het AVP zijn. Indien vindbaar, kan men die tot deuren ombouwen. Hij tekent schietgatafsluitingen met
eenvoudige klepluikjes. Omdat de bouwwerken geen rook- of ventilatiebuizen hebben, noch een gebroken ingang, is het niet
mogelijk ze gasvrij te maken: een schuilplaatsgasmasker volstaat. Voor ombouw kanonkazemat: NA, CITB, 2.13.40, 96, brief CITB,
No.10/tG, 28-2-1936, aan IdG, met tekening CITB No.1233/tG. NA, HKVgH, 3.09.20, 52, 316, brief DvD, Geh.Litt.B74, 24-3-1938, aan
CVgH. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 48, voor de schootsvelden uit de schuilplaatsen Werk aan de Groeneweg.
396 NA, HKVgH, 3.09.20, 49, 189, brief C2eGC, No.201G, 30-1-1937, aan MvD. 53, 892, brief IdG, No.1757G, 21-9-1938, aan CVgH.
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wegen- en bruggenbouw en nemen voor lief dat zij bij projecten snel tot een akkoord moet komen met het
departement van Defensie. Infrastructurele opgaven zijn vaak kostbaar en complex van aard: vertraging in
de uitvoering van die werken is niet wenselijk en de inschatting van de maatregelen c.q. berekening van de
kosten, verbonden aan nadelen voor de defensie, is een specialisme, dat zij niet of nauwelijks beheersen.
Meestal is er dus geen of slechts een korte discussie met Defensie over geëiste compensatiemaatregelen. In
enkele gevallen heeft de minister van Defensie de departementale eisen zelf afgezwakt.
Opvallend is de nauwe samenwerking tussen de departementen van Defensie en Waterstaat en de
uitvoerende dienst Rijkswaterstaat. Deze partijen, verantwoordelijk voor de landelijke defensieve, c.q.
waterstaatsinfrastructuur, zijn vanwege de talrijke weg- en waterbouwwerken in de jaren ’20 en ’30 kind
aan huis bij elkaar. Ze zijn als het ware tot elkaar veroordeeld. Dat heeft ook geleid tot bijzondere
omgangsvormen. Compensatie-eisen zijn wettelijk gebaseerd op het instrumentarium van Kringenwet
1853, Vestingwet 1874 en Inundatiewet 1896. Maar het departement van Waterstaat is voor een krachtige
en planmatige uitvoering van infrastructurele opgaven afhankelijk van een soepele samenwerking met
Defensie. Dit heeft tot gevolg dat Waterstaat, hoewel die regelmatig stevig onderhandelt over de hoogte van
compensatie, aan Defensie veel vrijheid laat in het bepalen van compensatiemaatregelen. Dat betreft niet
alleen de aard en samenstelling van specifieke verdedigingswerken, maar ook de verdere aanpassing van
grond- en waterbouwwerken naar de eisen van Defensie. Deze compensatiemaatregelen reiken vaak
verder, dan wat er strikt genomen vanuit de wetgeving nodig is.
Deze intensieve interactie tussen de departementen leidt er echter niet toe, dat de legerleiding
eigen vredesplannen voor een geraamte van stellingbouw combineert met die compensatiemaatregelen.
Echter, door de veelheid aan verontzijdigingen is er, ondanks het gebrek aan deze centrale sturing, op de
meest kwetsbare plekken van de Vesting Holland alsnog een geraamte ontstaan, dat Defensie eerder
vanwege de vestingbegroting niet wist te realiseren. Die begroting bestaat vanwege het krappe financiële
regime en de prioriteiten van de legerleiding immers sinds jaar en dag uit pro memorie-posten.
Er is bij werken zelden sprake van een bijdrage van het ministerie van Defensie. Dankzij de
infrastructurele ontwikkeling kan met middelen van derde toch evidente modernisering van het
vestingstelsel plaatsvinden. In die zin blijft het belang van 's-lands defensie toch op de agenda staan en
blijven de militaire autoriteiten een factor van betekenis. Wil men zicht krijgen op de uitgaven voor de
defensie, in het bijzonder het vestingstelsel, dan zijn de aanzienlijke bijdragen voor verontzijdiging bij de
Defensiebegroting op te tellen.
Op operationeel en technisch niveau
Bij het staken van vestingbouw vanwege de wapenstilstand in november 1918 zondert de minister van
Oorlog het zuidoostelijke front van de Stelling van Amsterdam uit. In 1920 ziet hij definitief af van de bouw
van Fort Coehoorn bij Muiderberg. De eerstaanwezend ingenieur tekent dat jaar ter versterking van het
front bij Muiden, Weesp en Naarden een ontwerp, dat weliswaar getuigt van de lessen van de moderne
oorlogsvoering, maar nog sterk geworteld is in vestingbouwkundige tradities en niet optimaal geënt is op
het strategische landschap. Dit plan is afgewezen: het CITB neemt het stokje over. Het is een teken aan de
wand: de eertijds belangrijke rol van de ingenieurs verandert. Na 1922 experimenteert het CITB op dit acces
met nieuwe vormen: gedekt door een brede inundatie levert de bezetting vanuit gestandaardiseerde
mitrailleurkazematten in de inundatiekering kruisvuur op versperringen. Deze linie blijkt financieel niet
haalbaar.
Het CITB ontwerpt daarop samen met de eerstaanwezend ingenieur, op basis van de
verontzijdiging van rijksweg 1, een beperkte accesverdediging vanuit zware kazematten, die onderdeel zijn
van een in crisistijd aan te leggen hoofdstelling. De ontwerpen zijn geschoeid op de observaties uit 1920
van Duitse kazematten maar op tal van aspecten, zoals fundering en maskering, aangepast aan de eisen van
het polderlandschap. De theoretische grondslag is vastgelegd in het Voorschrift Inrichten Stellingen, deel
VII. De Eerstaanwezend Ingenieurs kiezen, op basis van deze uitgangspunten, bij elke compensatiekazemat
voor de toepassing van combinaties van volmaakte typen. Omdat de kazematten in vredestijd gebouwd zijn,
optimaliseren de ingenieurs op aanwijzing van het CITB de samenstelling en detaillering, zoals gassluis,
verhoging van interne hoogte, schietgat met vertanding van spoorstaaf en luchtbehandeling. Waar mogelijk
brengt men gekazematteerde gevechtsruimten onder in nieuwe civiele kunstwerken, die deel uitmaken van
het strategische landschap, zoals brugpijlers, landhoofden of dijklichamen.
De tactische commandanten hebben behoefte aan gekazematteerd frontaal kanonvuur voor het
bestrijken van hindernissen. Omdat Defensie bij verontzijdiging geen kosten voor bewapening in rekening kan
brengen, tenzij deze, zoals de Zuiderzeewerken, vallen onder de Vestingwet 1874, rust de legerleiding de
kanonkazematten uit met het kanon van 6 Kazemat uit de Stelling van Amsterdam. Het stuk van 6 Kazemat
heeft een korte loop met forse mondingsknal, die het niet mogelijk maakt een frontale kazemat met zware
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frontdekking en als gevolg een diepe schietgat te bouwen, zonder concessies te doen aan veiligheid en
comfort.
Het CITB experimenteert met dekkingen van afgedankte pantserplaten en overtollige hefkoepels,
maar dit leidt niet tot een technisch acceptabele oplossing. Uiteindelijk legt De Man zich neer bij de
onmogelijke combinatie van een gewapend betonnen kazemat met frontaal schietgat en het stuk 6 Kazemat.
De tactische eisen staan steeds meer op gespannen voet met de technische eisen. Zo vraagt de
commandant Vesting Holland om een breed schootsveld en een vergrote afwachtingsruimte voor kazematten
Kijkuit en Lunet I, terwijl hij tegelijk geen bezwaar heeft tegen bouw op de fortgronden. De combinatie van grote
schietgaten met de ligging op hoge, vuur aantrekkende aardlichamen maakt de werken kwetsbaar. Voor de
dubbelkazemat Kijkuit kiest de eerstaanwezend ingenieur in 1935, gesteund door de commandant, nota
bene voor een werk dat als opbouw op het bakstenen fort is geplaatst, met een frontdekking van acht
pantserplaten van de afgedankte M.H. Tromp. Er zijn net als elders lapmiddelen nodig, zoals extra rabatten
en beplanting, om de broosheid van het werk enigszins te beperken.
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6. Vredesbetonnering in de Vesting Holland 2: de Zuiderzeewerken, 1914-‘36
6.1

Context: relevante politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen

Al in 1667 opperde Hendrik Stevin, zoon van Simon Stevin, de zee engten tussen Holland, Waddeneilanden
en Groningen af te sluiten. Het gevolg is dat de kustlijn in lengte met zo’n 200 kilometer afneemt en het
risico op overstromingen vermindert. Vooral voor de bevolking op de westelijke, dalende veenbodems zal
dit de veiligheid ten goede komen. Maar het visioen van Stevin is met zeventiende-eeuwse techniek niet
uitvoerbaar. 397 In de negentiende eeuw ontstaat het idee om, na afsluiting van de Zuiderzee, het
binnenwater met gemalen droog te malen, zodat er op grote schaal landbouwgrond beschikbaar komt.
Verschillende particulieren maken, op verzoek van de Provincie Friesland, plannen voor deze droogmaking,
maar pas de oprichting in januari 1886 van de Zuiderzeevereniging leidt tot een serieus initiatief. Namens
de vereniging presenteert ingenieur C. Lely in 1891 een plan, dat uitgaat van algehele afsluiting en
verregaande drooglegging van de Zuiderzee. Een jaar later krijgt hij steun van de Staatscommissie
Zuiderzee. Hevige protesten van de vissers volgen. Het duurt tot 1913, wanneer Lely zijn derde termijn
dient als minister van Waterstaat, voordat het plan in de rijksbegroting is opgenomen.
Op 21 maart 1918 neemt de Tweede Kamer de Zuiderzeewet aan, mede als gevolg van recente
gebeurtenissen. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 zorgt de Zuiderzeevloed voor flinke overlast. Door
dagenlange regen zijn de dijken verzadigd, terwijl de waterstand in de rivieren hoog staat. Rond de
Zuiderzee woedt een noordwesterstorm met windsnelheden boven de 100 km per uur. Omdat op veel
plaatsen het water aan twee zijden van de dijk opstuwt, breekt het zeewater door de zeewering. Bij Anna
Paulowna, Katwoude en Uitdam, Edam en Broek in Waterland breken de dijken: grote oppervlakten land
staan onder water. In de nacht van 22 op 23 februari is er een noordooster sneeuwstorm, waardoor tussen
Eemnes en Spakenburg, rond Kampen en Blokzijl opnieuw dijken breken en er veel wateroverlast optreedt.
Ook de hongerwinter van 1917-‘18 ligt bij de besluitvorming over de Zuiderzeewet vers in het
geheugen. Hoewel in het begin van de twintigste eeuw door economische groei de consumptie groeit, brengt
het Nederlandse isolement tussen 1914-‘18 daar plotse verandering in. Het is nauwelijks mogelijk om op
de Noordzee te vissen, terwijl door de oorlogssituatie de import stagneert en de export van waren door de
stijgende prijzen juist zeer aantrekkelijk is. Dit resulteert in tekorten op de binnenlandse voedselmarkt met
prijsstijgingen als gevolg. In januari 1917 zijn de meest gebruikelijke consumptiegoederen, zoals brood en
aardappels, alleen op de bon verkrijgbaar. In maart roept de regering burgers op in eigen tuin groenten te
telen. Op 28 juni van dat jaar komt het in Amsterdam tot het Aardappeloproer. Bij de plunderingen is het
nodig om het leger in te zetten. Wanneer de bootwerkers en arbeiders van de Artilleriefabriek De Hembrug
uit protest het werk neerleggen, laat de commandant Stelling van Amsterdam de stakers onder vuur nemen.
Op 5 juli bereikt het oproer een hoogtepunt: 6.000 vrouwen plunderen pakhuizen en treinwagons met
aardappelen. Leger en politie krijgen met de grootste moeite de situatie onder controle. Er vallen 14 doden.
Maar de voedselvoorziening verbetert niet. De volksgezondheid laat door ondervoeding te wensen over.
Vooral kinderen en jonge vrouwen verzwakken: in 1916 stijgt het aantal overleden vrouwen in de leeftijd
van 20 tot 29 jaar met 52%. In 1918 vallen er 27.000 doden door de Spaanse Griep. Het vooruitzicht van
landbouwgronden op de drooggelegde zeebodem is op 14 juni 1918 één van de argumenten voor het
vaststellen van de Zuiderzeewet. Bij de inrichting van Wieringermeer (1930) en Noordoostpolder
(drooggevallen 1942) staat het belang van een productieve en efficiënte landbouw voorop.
Een hogere veiligheid en meer landbouwareaal: het zijn de voornaamste beweegredenen voor de
afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee. Maar dit waterstaatswerk zal, zo verwacht de Tweede Kamer,
ook groei van werkgelegenheid brengen. En Nederland kan een groot waterstaatkundig project goed
gebruiken om het tijdens de Eerste Wereldoorlog geschonden blazoen in binnen- en buitenland op te
poetsen. Na de besluitvorming besteedt Rijkswaterstaat het eerste deel van de werken aan: de bouw van
een dijk tussen het eiland Wieringen en het vaste land van landgoed Hoenderdael, nabij Anna Paulowna. Op
29 juni 1920 storten kraanmachinisten de eerste klei voor deze Amsteldiepdijk. In 1922 vraagt de regering
de Commissie Lovink om een kosten baten analyse te maken van de afsluiting. Na het positieve advies
besluit de regering in 1925 de Zuiderzeewerken uit te voeren. In januari 1927 start de Maatschappij tot
Uitvoering der Zuiderzeewerken, waarin de aannemers zijn verenigd, met de aanleg van de Afsluitdijk. Op
zaterdag 28 mei 1932, om twee minuten over één, storten kranen keileem in de laatste opening tussen de
dijkeinden, ter plaatse van geul De Vlieter.398 Het Wilhelmus klinkt, wanneer het vloedwater de Zuiderzee
vanaf dat moment niet meer kan bereiken. Wanneer Grietje Bosker, de zus van hoofdaannemer Bosker uit
Van der Ham, Verover mij dat land, 220.
Van der Ham, Verover mij dat land, 12-15. 75 jaar Afsluitdijk, ‘…Het Gewelt en vergif der Noordzee Uytter Verenigt Nederlant te
verdrijven’, www.civieletechniek.net (geraadpleegd 10-10-2017).
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Hippolytushoef, zich als eerste met enkele dijkwerkers een weg baant over het blubberspoor, dat de
Waddenzee nu voorgoed van het IJsselmeer scheidt, is de verbinding een feit.
6.2

Zuiderzeewerken: plaats, doel, organisatie en bekostiging van stellingbouw

De grote vraag is op dat moment welke gevolgen de geplande afsluiting van de Zuiderzee heeft voor de
verdediging van het hart van het land. Ten eerste verdwijnt de Zuiderzee; het IJsselmeer heeft geen getijden,
een lager waterniveau en is gemakkelijk bevaarbaar. Voorts creëert de aanleg van de Afsluitdijk een nieuw
acces, van Friesland naar het hart van het land. Zonder maatregelen kan een vijand nu in korte tijd voor het
Noordfront Stelling van Amsterdam en de Stelling van Den Helder staan. Ook een vijandelijk bezit van de
Afsluitdijk brengt gevaar: via de sluiscomplexen is de waterstroom tussen IJsselmeer en Waddenzee te
beheersen, wat direct een effect heeft op het niveau van de inundaties van de Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bovendien zijn er plannen voor het inpolderen van delen van de Zuiderzee.
Nieuw land, dat de vijand kan gebruiken om beide stellingen te benaderen. Voor het ministerie van Oorlog
staan er met de Zuiderzeewerken dus grote belangen op het spel. Het claimt op grond van de Vestingwet
1874 extra middelen, om tegemoet te komen aan de nadelen, die dit werk van openbaar nut voor de defensie
laat ontstaan en waarin de vestingbegroting niet voorziet. Namens het departement nemen twee genisten,
kolonel K. Eland en luitenant-kolonel P.C.J. Noorduyn, zitting in de staatscommissie Zuiderzee, die het
ministerie van Waterstaat bij Koninklijk Besluit op 8 september 1892 instelt. De heren waarschuwen voor
hoge kosten van additionele inundatiemiddelen, uitbreiding van de marine en "extra doode weermiddelen
voor de landmacht": volgens een inschatting in 1892 zo’n 10 miljoen gulden, waarmee in de begroting
Zuiderzeewerken, groot 189 miljoen gulden, nog geen rekening is gehouden. 399 De commissie laat zich
hierdoor niet afschrikken en wenst, alvorens de begroting aan te passen, inzicht van het departement in
welke militaire werken noodzakelijk zullen zijn.
Daarmee is in dit stadium de trend gezet: het ministerie van Oorlog claimt namelijk dat het de
ingrijpende gevolgen nader moet bestuderen. Pas dan kan zij de militaire kosten schatten, die volledig ten
laste van de Zuiderzeeafsluiting moeten komen. Maar het ministerie van Waterstaat meent dat Defensie
eerst alle maatregelen in beeld moet hebben, om vervolgens te bezien welke maatregelen ten laste van de
Zuiderzeeafsluiting kunnen komen. Voor het ministerie van Oorlog is de opgave nieuw, ingrijpend en
complex: zij wil niets over het hoofd zien. Terwijl het ministerie van Waterstaat zich vooral richt op
voortgang in planvorming en uitvoering. Zij meent dat de belangen van Defensie weliswaar zwaar
meetellen, maar ondergeschikt zijn aan het gehele werk. Tegelijk zijn de ingenieurs van Waterstaat niet
thuis in het specialistische militaire domein. Ze zijn op hun hoede voor overcompensatie, door afwenteling
van kosten op de Zuiderzeewerken. Door de omvang en complexiteit van deze opgave veroorzaken de
werken, anders dan bij de compensatie-eisen bij het Rijkswegenplan, regelmatig voor verschil van inzicht
tussen beide ministeries. Daarbij komt dat het werk van Rijkswaterstaat een ijzeren planning heeft, terwijl
het ministerie van Oorlog zich geen haast laat opdringen.
De wijze van verdediging van de Afsluitdijk is voor het ministerie van Oorlog een vraagstuk op zich.
De dijk ligt geïsoleerd in een open landschap, ver uit het hart van het land. In eerste instantie verwacht het
ministerie van Oorlog in het midden van de nieuwe zeedijk met "wellicht een enkel verdedigingswerk" te
kunnen volstaan. Maar bij de door Rijkswaterstaat geplande sluizen bij Piaam en Den Oever zijn "ter wille
van de verdediging aan de landzijde meerdere werken en in verband daarmede ook een sterkere bezetting
noodig".400 Zeker bij Piaam, aan de oostelijke zijde van de dijk, moet "een sterk en kostbaar" sperfort met
artillerie, een vijandelijke opmars stuiten. Ook zijn extra werken bij de Stelling van Den Helder nodig, tenzij
Rijkswaterstaat de Vliegaten met dammen afsluit. Het Noordfront Stelling van Amsterdam moet extra
forten en inundaties tussen Edam en Monnikendam krijgen. Indien Rijkswaterstaat in de Zuiderzee land
droogmaakt, zal het ministerie de Nieuwe Hollandse Waterlinie in noordelijke richting moeten verlengen.
Daarbij is het noodzakelijk de waterscheidingen tussen het nieuwe en het oude land een breedte van
minimaal 5 kilometer te geven. Nog belangrijker dan de materiële investeringen, zijn de kosten voor de
inzet van extra troepen en hun bewapening. De minister vreest dat die straks niet beschikbaar zullen zijn.
Grootschalige waterstaatkundige projecten, zoals afsluiting van de Zuiderzee, veroorzaken
ingrijpende en dure aanpassingen aan het vestingstelsel. In 1914, een jaar na de opname van de
drooglegging in de rijksbegroting, stelt minister van Oorlog N. Bosboom de Commissie voor
Defensiebelangen Droogmaking Zuiderzee in. Deze stelt vast dat het nieuwe IJsselmeer een reservoir voor
NA, CITB, 2.13.40, 49, 'Nota, opgemaakt aan de Ve Afdeeling van het Departement van Oorlog, betreffende de eischen van 's-lands
verdediging bij eene afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee', ca. 1914.
400 Werk Zuid-Steenplaat ligt ter hoogte van Piaam. Na 1926 adviseert Commissie Lorentz de aansluiting van de Afsluitdijk bij Zurich.
Grondboringen wijzen uit dat de ondergrond bij Piaam ongeschikt is voor een dijktracé. Vanwege waterstaatkundige eisen staan er
twee sluiscomplexen in open zee, in plaats van één bij Wieringen. Van der Ham, Verover mij dat land, 279.
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de inundaties moet zijn. Daarnaast is in de haven van IJmuiden een inundatiesluis als prise d’eau nodig, om
in noodgevallen water via het Noordzeekanaal naar de inundaties van de Stelling van Amsterdam aan te
voeren. De nieuwe sluis met bomvrij gemaal te IJmuiden is van groot belang als ‘veiligheidsklep’ voor de
inundaties en moet "krachtige permanente verdedigingswerken" hebben die vóór of gelijktijdig met de
afsluiting van de Zuiderzee gereed te zijn. Door de oorlog loopt de zaak vertraging op. Ondertussen is de
Zuiderzeewet in voorbereiding. In 1916 verwacht Van Dam van Isselt dat het parlement die wet “onder de
hypnose van den tegenwoordigen oorlog” snel zal aanvaarden, maar dat heeft ook tot gevolg dat “feitelijk
alles aan de verdedigingsbelangen ondergeschikt” is gemaakt, zo stelt Van Dam van Isselt. Ook “de
uitvoering is meerendeels aan tal van voorzieningen van militaire aard afhankelijk gemaakt”. Zo zal de
regering de wijziging van de strategische grondslag van het verdedigingsstelsel compenseren, zal zij zorg
dragen voor een ingrijpende wijziging van het inundatiestelsel; zal zij garant staan voor “naar de eischen
des tijds ingerichte en krachtig bewapende versterkingen op verschillende plaatsen” en als klap op de
vuurpijl een uitbreiding van de levende strijdkrachten overwegen.401
De regering heeft in 1916 de kostenraming van het ministerie van Oorlog uit 1892 gecorrigeerd
voor inflatie en gemakshalve op 12,5 miljoen gulden vastgesteld. Opperbevelhebber Snijders is het daarmee
niet eens en betoogt in 1915 dat het plan "ons defensiestelsel in eenige zijner grondveste zal aantasten" en
wenst aanvullende middelen voor defensie.402 In niet mis te verstane bewoordingen stelt hij: "Het schijnt
zijne excellentie te zijn ontgaan, dat in dien halven menschentijd (25 jaren) niet alleen de prijzen zijn
gestegen, maar dat ook in niet geringe mate de eischen zijn verhoogd, welke aan het weerstandsvermogen
van verdedigingswerken worden gesteld; dat heden een veel krachtiger bewapening moet worden gebezigd
dan toen, dat nieuwe beginselen en methoden op tactisch gebied zich hebben baangebroken, nieuwe
wapenen zijn ingevoerd en in verband met dit alles geheel andere oplossingen van fortificatorische
vraagstukken worden verlangd, dat eindelijk in genoemd tijdvak ons geheele krijgswezen een ingrijpende
reorganisatie heeft ondergaan, waardoor nieuwe gezichtspunten ten opzichte der landsverdediging zijn
ontstaan". Bitter constateert Snijders dat deze voorstellen voor de Zuiderzeedefensie "uit een verleden zijn
opgedoken". De ontwikkeling van het oorlogsbedrijf is onzeker, maar zal in ieder geval een verspreiding en
betere maskering van de weermiddelen betekenen. "Daaruit volgt, dat men voor de verdediging van den
toegang tot den afsluitdijk vanuit Friesland niet met een enkel fort zal kunnen volstaan, maar dat die
toegang zal moeten worden gedekt door eene versterkte positie van zoodanige uitgebreidheid, dat zij het
Noord-Oostelijke uiteinde van dien dijk (aanvoer- en terugtochtweg voor onze stelling) met sluis en brug
daarover, aan het verdragend geschutvuur der tegenpartij onttrekt. De ligging dezer positie ver buiten het
centrum des lands, in een blootgesteld deel van ons gebied, maakt het nodig, dat zij permanent wordt
ingericht en op elk oogenblik tot afweer gereed kan zijn". De verdediging van de Afsluitdijk kent zijns inziens
drie complicerende factoren. Het open en in oppervlakte kleine terrein leent zich niet voor het defensieve
gevecht. Voorts binden de werken manschappen en artillerie, die men elders eigenlijk niet kan missen en is
het zwaartepunt van de nationale verdediging naar het noorden verplaatst, hetgeen effect heeft op de
opstelling van het veldleger. Daar tegenover staat dat het nieuwe acces het voordeel van een offensief
bruggenhoofd biedt. Het advies van de opperbevelhebber aan minister Bosboom is daarom kort en krachtig:
wacht, voordat men het plan van het ministerie van Waterstaat in een wet omzet, eerst het oorlogsverloop
af. Laat in de huidige plannen alleen vastleggen dat militaire maatregelen nodig zijn, om pas later de gekozen
militaire maatregelen wettelijk vast te leggen.403
Minister van Waterstaat Lely loodst in 1917 de benodigde wetgeving door de Tweede Kamer en hetzelfde
jaar krijgt Rijkswaterstaat opdracht om de Middensluis in IJmuiden te vervangen door de Noordersluis.
Rijkswaterstaat wil het veertig jaar oude Noordzeekanaal verbreden tot 75 m en verdiepen tot 13 m. Met
die maatregel is het in aantal en tonnage toenemende scheepvaart gebaat, terwijl voor de defensie in
noodgevallen via het bomvrije gemaal te IJmuiden gemakkelijk zout inundatiewater beschikbaar is.
Vanwege de blijvende zorgen van het ministerie van Oorlog stelt de regering in 1919 de IJmeercommissie
in, die de defensiemaatregelen nogmaals zal bestuderen. Om de inundaties van bestaande stellingen te
kunnen behouden moet het IJmeer afgescheiden zijn van het IJsselmeer, zo concludeert de commissie. Op
die manier kan Defensie via het Noordzeekanaal extra inundatiewater aanvoeren, wanneer de vijand in
bezit komt van de sluizen in de Afsluitdijk. Waar vóór de afsluiting van de Zuiderzee bij Muiden een
inundatiepeil tot 20 cm boven N.A.P. gebruikelijk is, daalt dit na de afsluiting van de Zuiderzee tot maximaal
W.E. van Dam van IJsselt, De afsluiting en inperking der Zuiderzee, overdruk Allen Weerbaar, orgaan der Vereeniging
‘Volksweerbaarheid’, ca. 1916. Van Dam van IJsselt jaagt in 1905 (en bij herdruk in 1910) de legerleiding tegen zich in het harnas,
vanwege een boek met geheime gegevens over de Stelling van Amsterdam (o.a. inundaties, betondekkingen, geschutskoepels). Voor
de affaire: NA, Veldleger HK, 2.13.16, A79, 1695, ‘Openbare behandeling van defensiegeheimen’.
402 NA, CITB, 2.13.40, 49, brief ChGS, No.8022G, 12-1-1915, aan MvO.
403 Staatsblad, No. 354, wet van 14-6-1918. NA, CITB, 2.13.40, 216, Staatsblad, No.306. ‘Wet van den 29sten Juni 1925, betreffende
maatregelen en werken noodig tot voorziening in de belangen van de landsverdediging in verband met de afsluiting en droogmaking
van de Zuiderzee’.
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10 cm: dit nadeel moet Waterstaat compenseren met het gemaal bij IJmuiden. Dit gemaal zal normaal als
spuisluis functioneren, maar Defensie kan het ook als inlaatsluis gebruiken. In 1930 legt de dienst de laatste
hand aan wat dan de grootste sluis ter wereld is. Dan komt ook het gemaal onder bomvrije betonnen
dekking gereed, dat Defensie kan verdedigen met een batterij vuurmonden van 24 cm, drie kanonnen van
10 cm, mitrailleurs, havenversperringen, luchtdoelgeschut en zoeklichten. De omvang van dit
waterstaatswerk met militaire belangen draagt bij aan de oprichting van de Cementfabriek IJmuiden, CEMIJ,
waarin Hoogovens en ENCI samenwerken.404 Ten slotte voltooit Rijkswaterstaat in 1939 de verruiming van
het Noordzeekanaal. Vanwege de verbreding sluit de dienst een aantal zijkanalen af, krijgt het IJsselmeer
een verhoogde kom en vervangt de dienst sluizen in de Vecht.
Maar het ministerie van Oorlog is wel gebonden aan de in 1918 via wet afgesproken financiële
kaders van het Zuiderzeefonds. Voor Defensie is een bedrag van maximaal 20 miljoen gulden beschikbaar.
De kosten voor de militaire maatregelen op de Afsluitdijk zijn in de wet van 29 juni 1925 vastgelegd.405
Maar de werkelijke kosten van de compensatie, met het bomvrij gemaal bij IJmuiden en een verruiming van
het Noordzeekanaal, zijn hoger geweest. Die uitgaven komen echter ten laste van een andere begroting. Al
met al kosten de militaire voorzieningen ter verdediging van de sluiscomplexen op de Afsluitdijk, alsook
ten behoeve van het Noordzeekanaal, die op 29 juni 1925 zijn vastgelegd in de Landverdedigingswet,
tientallen miljoenen guldens. 406 Een groot deel daarvan komt voor rekening van de begroting van
Rijkswaterstaat. Voor specifieke verdedigingswerken en hun bewapening voorziet de wet in een jaarlijks
budget van 200.000 gulden, gedurende de periode 1926-‘37. Daarbij komt dat de aanleg van de Afsluitdijk
belangrijke voordelen brengt voor de defensie: door de spuisluis in de Afsluitdijk is het vanaf nu
bijvoorbeeld voor het eerst mogelijk om overtollig inundatiewater te lozen, bijvoorbeeld bij vijandelijke
overvoering.407
6.3

Het ontwerp- en bouwproces, 1914-‘29

6.3.1

Eerste schets: werken Zuid-Steenplaat en Den Oever

De opgave voor de afsluiting van dit acces van de Afsluitdijk met vestingwerken roept veel vragen op in het
wapen der genie. Hoe is Defensie op deze afgelegen en open plek tot het stelsel van betonnen kazematten
gekomen? Welke factoren hebben bij de voorbereiding een rol gespeeld en hoe zagen de eerdere ontwerpen
er uit? De door minister van Oorlog Bosboom in 1914 ingestelde Commissie voor Defensiebelangen
Droogmaking Zuiderzee formuleert zeven eisen ter verontzijdiging van de militaire nadelen.408 Drie eisen
hebben betrekking op de inrichting van het dijklichaam en de bijbehorende sluizen. Ten eerste zijn in de
dijk, om het waterpeil van het IJsselmeer in oorlogstijd op effectieve wijze te kunnen beïnvloeden, "tal van
voorzieningen" nodig. Verder dient Rijkswaterstaat, aangezien beplanting op de dijk niet mogelijk is, "voor
maskeering aan de Noordzijde van den Afsluitdijk een 'gewapend' betonmuur" van 1,5 m hoog te bouwen,
zodat gemeenschap minder zichtbaar is voor een vijandelijke marine. 409 Naast de geplande dubbele
spoorlijn is op de dijk een derde spoor aan te leggen voor zwaar spoorweggeschut. Ten slotte beveelt de
commissie aan om op en bij de Afsluitdijk maximaal drie vestingwerken te bouwen, waaronder in ieder
geval "een permanent werk op de Zuid-Steenplaat", nabij de Friese wal. Bij de aanleg van een sluiscomplex
bij Den Oever is ook daar zo’n werk nodig. De commissie meent aanvankelijk de hoofdverdediging in te
richten ten oosten van de Afsluitdijk, op de Friese wal. Maar gezien de recente inpolderingen bij
Hindeloopen en Zuid-Steenplaat, lijkt het beter de verdediging op het dijkacces te concentreren, bij

Van der Ham, Heersen en Beheersen, 81-82, 49-51. Bosch en Van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 138.
Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 45-46: vestingwerken, inundatievoorzieningen, bewapening,
overige voorzieningen. Het bedrag is deels uitgegeven. Aanvankelijk is een noordelijke verlenging van het Oostfront gepland, door de
nieuwe polders.
406 Gewijzigd ontwerp van de wet houdende maatregelen en werken noodig tot voorziening van de belangen van de
landsverdediging in verband met de afsluiting en de droogmaking van de Zuiderzee, www.statengeneraaldigitaal.nl (geraadpleegd
10-10-2017). Van der Ham, Heersen en beheersen, 159 en idem, Verover mij dat land, 282. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel
1c, 473. Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV 9.
407 R. Schuursma, Vergeefs onzijdig. Nederlands neutraliteit 1919-1940, Utrecht 2005, meent: de “Waterlinie zou tezamen met de
Waal-Lingestelling het oostelijk front van een ‘vesting’ vormen, (…) een uitgesproken zwakke plek in het verdedigingsstelsel, (…) een
twijfelachtig gegeven”, o.a. door de Zuiderzeewerken, waardoor “in een crisissituatie te weinig water aanwezig zou zijn om een
doorgang te belemmeren”. De “voortreffelijke stelling van Kornwerderzand” beschouwt hij als een aanwinst. Zie ook Schlingmann,
Oostfront Vesting Holland. Het Nationaal Bolwerk, Soesterberg 2013, 271, over de “onneembare kazematten” van Kornwerderzand.
Hij verschrijft zich dat de “P-Kazemat” een wanddikte van 14 cm heeft (75) en identificeert een observatiekoepel op de caponnière te
Muiden als “G-Kazemat” (204), in plaats van de G in de frontwal.
408 NA, CITB, 2.13.40, 124, ‘Ontwerp-verslag van de Commissie voor Defensiebelangen droogmaking Zuiderzee’, ca. 1914.
409 In 1920 is de hoogte (4 m) bepaald. NA, CITB, 2.13.40, 124, 'Verslag (eerste gedeelte) van de Zuiderzee-Commissie voor
Defensiebelangen', 3-3-1920. Het woord ’gewapend’ is in potlood toegevoegd.
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voorkeur bij de uitwateringssluizen Zuid-Steenplaat. 410 De kern van de verdediging vormen "2
compagnieën infanterie, ruim voorzien van mitrailleurs en voorts van granaat- en mijnwerpers",
ondergebracht in granaatvrije onderkomens. "De sluiswachter woningen kunnen voorzien worden van
bomvrije kelders" die dienen als schuilplaats en munitiemagazijn. Ook zijn uitgaven begroot voor
spoorweggeschut, luchtafweer en pantserwagenversperringen met mitrailleur-flankement, samen geschat
op 1,2 miljoen gulden. 411 In een kort na 1914 getypt ontwerpverslag stelt de commissie voor om in de
sluispenanten kazematten en schuilplaatsen onder te brengen. Ten slotte beveelt zij aan het sluiscomplex
Den Oever bij Wieringen iets verder uit de kust te plaatsen, zodat het vestingwerk als een spiegelbeeldige
kopie van het werk Zuid-Steenplaat is uit te voeren. Dit westelijke werk kan een vijandelijke doortocht in
oostelijke richting voorkomen.412
6.3.2

Accesposten Piaam, Steenplaat en Wieringen

In oktober 1919 verschijnt het eerste versterkingsplan, onder leiding van een subcommissie van de
Zuiderzee-Commissie voor Defensiebelangen. Het TB heeft er zes maanden aan getekend en het plan telt
drie verdedigingswerken. 413 Van oost naar west: een bruggenhoofd bij Piaam in Friesland, dat blijvend
gebruik van de dijk door eigen troepen garandeert; een zware accespost bij het Eiland op de Steenplaat
(voorheen Zuid-Steenplaat genaamd) en een verdedigingswerk bij het sluizencomplex van Den Oever bij
Wieringen.414 Als eerste is de stelling bij Piaam uitgewerkt. Het tracé komt globaal overeen met dat van de
latere Wonsstelling en ligt circa één kilometer ten westen van het parallel getraceerde scheepvaartkanaal
Harlingen-Sneek. Aanvullend op deze hindernis is de stelling aan de zuidelijke zijde beveiligd met
inundaties bij de Friese meren. Naast een centraal steunpunt is er een steunpunt voor dijkverdediging. Het
bataljon, met toegevoegde artilleristen en genisten, is ondergebracht in 27 kazematten en 63 schuilplaatsen,
alle in gewapend beton (W.15-21).415 Door de lage, geleidelijk in elkaar overgaande grondlichamen bij de
onderkomens, heeft het steunpunt het karakter van een groepsnest. Deze grondlichamen van 10 m breed
en 1 m hoog veranderen na een bombardement in een trechterveld, maar blijven door de hoge ligging
begaanbaar. De schuilplaatsen gaan zo mogelijk op in de dijklichamen: vanuit die positie kan de bezetting
met mobiel geschut stormaanvallen afslaan. Door het aanbrengen van grindkisten kan men zware
gronddekkingen achterwege laten. Enkele schuilplaatsen hebben ter maskering een beschotloos
pannendak en krijgen daarmee "geheel het uiterlijk van een eenvoudige schuren. Het landschap verandert
dientengevolge door de verdedigingswerken niet van karakter". Het plan heeft geen loopgraven in
ophoging, "omdat deze in de eerste plaats eene belangrijke wijziging van het landschap en grootere
zichtbaarheid van de verdedigingswerken veroorzaken en in de tweede plaats omdat van dergelijke
loopgraven na een trommelvuur niets overblijft". De frontale kazematten staan in het dijktalud, waarbij
insnijdingen in het grondlichaam de schietgaten markeren. De subcommissie meent dat door de "zeer
gedekte ligging" de kwetsbaarheid van deze kazematten gering is, maar komt daar later op terug.416
In januari 1920 is er ook een tekening voor Den Oever: de “Stelling op Wieringen” die het
sluiscomplex beschermt. 417 Het ontwerp is geschoeid op de leest van Piaam. Het bestaat uit vier
Het nadeel dat dan 7 km dijk aan de Friese zijde (vóór het werk Zuid-Steenplaat) in vijandelijk bezit is, neemt men op de koop toe.
Een eventuele doorgraving van het zware dijklichaam zal zeer moeilijk zijn.
411 De verdediging aan de westelijke zijde van Zuid-Steenplaat acht TB van secundair belang. Hier zal de vijand een landing op de dijk
moeten uitvoeren. Een "plaatselijke verdediging", zo denkt de commissie, volstaat.
412 NA, CITB, 2.13.40, 124, ‘Ontwerp-verslag van de Commissie voor Defensiebelangen droogmaking Zuiderzee’, ca. 1914.
413 NA, CITB, 2.13.40, 124, aangekondigd in 'Praeadvies subcommissie van de Zuiderzee-Commissie voor Defensiebelangen, 14 april
1919'. 'Aantekeningen betreffende een schetsontwerp voor de Stelling bij Piaam', 29-10-1919, 'Stelling bij Piaam. Hoofdindeeling'.
Zie Tactische en Technische wenken voor de landmacht. Toegepaste studie betreffende het inrichten van stellingen. Met een atlas
van 14 platen, ’s-Gravenhage 1917.
414 In 1919-‘20 is nog een enkel sluizencomplex in de Afsluitdijk voorzien.
415 De twee buitenste steunpunten hebben elk acht schuilplaatsen type 1 (25 man) en drie schuilplaatsen type 2 (zw mitrailleur,
bediening). In beide steunpunten twee flankerende zware mitrailleurkazematten type III. Het middelste steunpunt met vier
schuilplaatsen type I, vier schuilplaatsen type II, twee kazematten type III en twee schuilplaatsen type V (50 man), verbindingstunnel
onder de spoordijk. Hier staan twee hoog gelegen, flankerende kazematten type IV. Dijkverdediging: twee flankerende kazematten
type III, met tijdelijke schuilplaatsen: achtmaal type I, twee type II. De lage terreinen zijn als acces ingericht met acht frontale
kazematten type IV en vijf flankerende zware mitrailleurkazematten type III. Twee flankerende kazematten in de pijlers van de
spoorbrug, twee dubbele flankerende mitrailleurkazematten.
416 In het manuscript zijn begroot twee stuks, in potlood vervangen door vier stuks. Artillerie: vier veldkanonnen 7,5 cm, met vier
houwitsers van 15 cm lang 14 op radaffuit, bevuren het voorterrein met dijken. De subcommissie bestemt zes kanonnen van 7,5 cm
voor zeedoelen korte afstand; voor lange afstand vier kanonnen op radaffuit van 10,5 cm lang 30 en vier vuurmonden op
spoorwegaffuit, kaliber 15 cm lang 45. Voorts vier luchtdoelkanonnen. Bij geschutsopstellingen zijn zes schuilplaatsen type III voor
mitrailleur met bediening. Voorterrein: vier zoeklichten op smalspoorbaan en granaatvrije zoeklichtremises. Op de dijk elf
granaatvrije schuilplaatsen type IV (mitrailleur en bediening), scherfvrije gevechtsopstelling.
417 NA, IdG, 1798, 'Algemeen overzicht Stelling op Wieringen. Met aanteekeningen', TB, 8-1-1920. CITB, 2.13.40, 32, 'Algemeen
overzicht. Stelling op Wieringen', ChTB, 8-1-1920.
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steunpunten met in totaal 64 granaatvrije onderkomens (W.15-21), deels in de sluispenanten
ondergebracht. De kazematten zijn gelijk aan die te Piaam, maar vanwege de ligging bij de sluizen zijn er
twee schuilplaatsen type VII toegevoegd. De kelderonderkomens in de sluiswachterswoningen zijn
bestemd voor munitieopslag.418 Naast de standaard artillerieondersteuning kan de bezetting de hulp van
middelzwaar en zwaar spoorweggeschut aanvragen. Op het emplacement is schuilruimte voor de bediening
van deze stukken. Een maand later volgt het ontwerp voor de accespost op het Eiland op de Steenplaat.419
Naast twee schuilplaatsen type V, die fungeren als verbinding door het dijklichaam, elk bestemd voor 50
man, kiest het TB voor een “accespost-schuilplaats” voor 100 manschappen en drie mitrailleurs. Het werk
(W.30-35) heeft een front- en bovendekking (3,5 m) met een gronddekking tot maar liefst 20 m. Met die
zware dekking vreest TB dat het zichtbare werk kwetsbaar zal zijn voor scheepsgeschut. Men tracht dit
risico te verminderen door de bovendekking, met afgeronde hoeken, maximaal 4 m uit te laten kragen
boven de zij- en frontdekkingen. De accespost is verdeeld in drie separate ruimten, waarvan de middelste
bereikbaar is via de buitenste. De bezetting kan, indien één route door schade versperd is, de tweede
uitgang gebruiken.
Maar in maart 1920 wijst de Zuiderzeecommissie voor Defensiebelangen het ontwerp voor de
Stelling bij Piaam af: zij wenst geen bruggenhoofd meer op de Friese oever, omdat die stelling teveel troepen
vraagt. Ook is het nut niet duidelijk: mocht men er al standhouden, dan is het gebruik van de dijk door eigen
troepen toch niet mogelijk. De commissie wil daarom "uitsluitend maatregelen treffen om een vijand het
gebruik van den Afsluitdijk te ontzeggen".420 Voorts is gebleken dat Rijkswaterstaat een Fries sluiscomplex
wil maken, gelijk aan dat van Den Oever. Door dit tweede complex verder van de wal te leggen, bij
Middelgronden, verwacht minister van Oorlog Pop dat hij met "eenvoudige duurzame versterkingen" een
vijandige doortocht kan voorkomen en wellicht met twee, in plaats van drie stellingen kan volstaan. De
minister begroot in 1920 de kosten op 12 miljoen gulden (op 65 miljoen gulden voor de gehele
Zuiderzeewerken), maar stelt in zijn memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat het de bedoeling is
"de uitvoering van de ontworpen militaire werken en de aanschaffing van hunnen bewapeningen tot een
zoo laat mogelijk tijdstip te verschuiven; alsdan zal bij de uitvoering en aanschaffing rekening worden
gehouden met den stand van de militaire techniek op dat oogenblik".421 Daarmee laat hij de deur op een
kier voor financiële overschrijdingen, voortkomend uit die inzichten.
De aanleg van de werkhaven bij Den Oever is in voorbereiding. Het TB maakt haast met de
planwijziging. In 1921 komt het ontwerp voor de 'Stelling op Wieringen' gereed, dat in grote lijnen al de
contouren heeft van de daadwerkelijk gebouwde stelling. 422 De granaatvrije onderkomens zijn in los
verband bij het dijklichaam geplaatst, van waaruit de bezetting met mitrailleur- en kanonvuur het oostelijke
dijklichaam en de strekdammen frontaal en flankerend kan bestrijken. Opvallend is dat TB nu afziet van
gekazematteerde mitrailleurs: het kiest voor "voorbereide ingezonken opstellingen" voor mitrailleur op
sledeaffuit, naast de schuilplaatsen. De overige schuilplaatsen zijn elk bestemd voor 25 man. Bijzonder is
het "steunpunt aan den mond van den werkhaven" met twee stukken kustgeschut op pivotten, inclusief
bijbehorende magazijnen en onderkomens. De bezetting kan rondom vuur uitbrengen; de kanonnen zijn
primair gericht op vlootactiviteit op de Waddenzee.
Na 1922 werkt De Man aan zijn Voorschrift VII, waarin de uitgangspunten voor bouw van
schuilplaatsen en kazematten zijn vastgelegd. Dit heeft niet alleen een direct effect op de ontwerpen voor
de Zuiderzeewerken na 1921, maar ook op activiteiten elders in het land. Er is één ontwerp uit 1925 dat als
een tussenfase naar die nieuwe ontwerpen aan de Zuiderzee kan worden beschouwd. In mei van dat jaar
bereidt de eerstaanwezend ingenieur van Arnhem kazematbouw op het Fort Pannerden voor. Wellicht doet
hij dat in nauwe samenwerking met het CITB. Er is sprake van een vergelijkbare opgave als bij de
Zuiderzeewerken: in Pannerden is sprake van een geïsoleerde en open ligging van het sperfort, dat tot taak
heeft een vijandelijke doortocht af te stoppen. In verband met deze opgave is de versterking van het geschut
op het bakstenen fort noodzakelijk. De ingenieur tekent in en op het fort vier kazematten: twee
kanonkazematten naast de Rivierbatterij en Waalbatterij, plus een dubbele en een driedubbele
mitrailleurkazemat met doorlopend schootsveld aan de landzijde van het fort. De kazematten hebben zware
front- en bovendekkingen, met spoorstaaf vertande schietgaten en door gangen gescheiden gevechts- en
schuilruimten. De gebroken ingang van een deel van de werken is aan de keelzijde met een geweerschietgat
De onderkomens (W.15-21) voor mitrailleur met bediening hebben een toegangstrap en observatiekoepel.
NA, IdG, 2.13.45, 1798, 'Eiland op de Steenplaat (2e project). Algemeen overzicht. Aanteekeningen. Samenvatting van de
begrooting van kosten', TB, 16-2-1920.
420 NA, CITB, 2.13.40, 124, 'Verslag (eerste gedeelte) van de Zuiderzee-Commissie voor Defensiebelangen', 3-3-1920.
421 NA, CITB, 2.13.40, 48, Handelingen der Staten-Generaal, Memorie van Toelichting 3, MvO, Tweede Kamer, Zitting 1919-1920-508,
'Maatregelen en werken noodig tot voorziening in de belangen van de landsverdediging in verband met de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee'.
422 NA, CITB, 2.13.40, 32, 'Stelling op Wieringen. Verdedigingswerken in verband met het maken van een werkhaven op Wieringen.
Met teekening in één blad', No.189, 's-Gravenhage IdG-TB, 14-4-1921.
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beveiligd. De positionering van de kanonkazematten bovenop het fort, in combinatie met de opname van
bestaand bakstenen muurwerk in de dekkingen en de zeer grote schietgaten (80° tot 90°) maken het een
zwak ontwerp, dat vanwege de hoge kosten niet is uitgevoerd. Echter, ontwerptechnisch is het te
beschouwen als de ontbrekende schakel in de evolutie van het ontwerp voor de Zuiderzeewerken.423
6.3.3

Egelstellingen rond een terreplein: Middelgronden en Den Oever

In de eerste helft van de jaren ’20 ondergaat de inrichting van de stellingen opnieuw een transformatie. In
het voorjaar van 1926 heeft het CITB een ontwerp gereed voor stelling ‘Middelgronden’, nu beter bekend
als Kornwerderzand. Chef Van Dooden verlaat de open wapenopstellingen en kazematteert nu alle
mitrailleurs. 424 De werkjes zijn verspreid over twee kunstmatige zandplaten, aan weerszijden van het
sluiscomplex. In een straal rond het "terreplein" tekent Van Dooden 38 kazematten voor zware mitrailleur,
16 schuilplaatsen en 16 kazematten voor geweergroepen, alle (W.21-28) vanwege de nabijheid van de
Friese kust. Binnen de kringstelling staan een commandopost, vier kazematten voor snelvuurkanonnen, een
eerstehulppost, vier luchtdoelschuilplaatsen en zes zoeklichtschuilplaatsen met annexen. De chef zou de
opstellingen nog meer over het terrein willen verspreiden: "toepassing van accesposten voor 50, maximaal
100 man, als in het ontwerp Steenplaat, lijkt mij onjuist". Het hoge aantal opstelplaatsen en de beperkte
ruimte zorgt ook voor beperkte schootsvelden. "Het geheele werk is dan ook opgesplitst in elementen voor
1 zwaren mitrailleur, voor 1 lichte mitrailleurgroep of voor 1 geweergroep, behoudens enkele kazematten
die, door gebrek aan plaatsruimte, 2 zware mitrailleurs bevatten, 1 zoeklichtschuilplaats, die met een
geweergroep en 2 compagniecommandoposten, die onderscheidenlijk met een geweergroep en met de
schuilplaats voor luchtdoelmitrailleur samengebouwd zijn". Omdat het CITB, net als in het oudere ontwerp
voor Den Oever, zowel in oostelijke als in westelijke richting vuur af wil geven, hebben de kazematten waar
mogelijk een dubbel schietgat en twee gevechtsruimten. Als de ruimte dat niet toelaat, volstaat men met
één gedeelde ruimte, "door een scherm van verticaal geplaatste rails in tweeën gesplitst". Omdat de marine
het IJsselmeer zal beheersen, zijn de keeldekkingen zo mogelijk op het zuidwesten gericht. De werkjes zijn
te maskeren met gronddekkingen en beplantingen.
De eigen artillerie met autotractie staat op de dijk; een kustbatterij van 15 cm spoorweggeschut
kan bijstand verlenen. Er is ook aandacht voor de afweer van mobiele oorlogvoering. "Een aanval met
vechtwagens langs den dijk lijkt mij zeer waarschijnlijk" en de chef wil ten minste één gekazematteerd stuk
pantserafweergeschut in de as van de dijk bouwen, aangevuld met vechtwagenversperringen, infanteriepuntdraadversperringen en onvernielbare hindernissen. Een kilometer voor de kazematten staat over de
breedte van de dijk een hindernis van 1 m3 grote betonblokken. 425 In de weg en de spoorlijn is een
gewapend beton fundament met putten aangebracht, waar de troep spoorstaven in kan verankeren,
aangestampt met mortel. Omdat het pantserafweergeschut het noordelijk deel van de hindernis niet
bestrijkt, is langs de kazematten 700 m extra spoorstaafversperring geplaatst. Op 300 m van de kazematten
staat een tweede hindernis tegen vechtwagens en direct vóór de kazematten is een ondiepe natte gracht,
gevoed door een granaatvrij opgesteld motorgemaal. De oostelijke kazematten zijn onderling gescheiden
door inundaties. Dat de hindernissen offensieve acties van de eigen troepen hinderen, vindt de chef geen
beletsel: "die troepen zijn toch te zwak om daartoe over te gaan".
De luchtverdediging voert men "in hoofdzaak op passieve wijze", door de toepassing van zware
dekkingen en kleine, verspreide doelen. Er is enig luchtdoelgeschut en -mitrailleurs zonder vaste
opstelplaatsen: “hoe minder de opstelling zich teekent, des te beter dit zal zijn”. Van de vier zoeklichten is
er één op een auto geplaatst. De overige staan in verdiepte opstellingsplaatsen, omdat "zoeklichten nu
eenmaal niet onder horizontale dekkingen kunnen worden geplaatst". Voor twee draagbare zoeklichten is
in de dekking van enkele kazematten "een zeer nauwe opening voor den bundel" uitgespaard, afsluitbaar
met een "gemakkelijk draaibaar stalen schild". Voor de nabijverdediging tegen licht gepantserde vaartuigen
zijn drie gekazematteerde kanonnen van kaliber 3,7 of 5 cm nodig. Om de torpedoboten te bedreigen stelt
Van Dooden gekazematteerd snelvuurgeschut van 7,5 cm voor. De bommen- en granaatwerpers tegen
vechtwagens wil Van Dooden niet kazematteren: die zijn in het trechterveld te plaatsen, wanneer dat door
vijandelijke beschietingen zal ontstaan.

Heijden, Paul van der, E. Ruissen, Fort Pannerden, Utrecht 2012, 74-77, alwaar tekening in 2 bladen, IdG, 1e Genie-Commandement
Arnhem, ‘Ontwerp wegens het verbeteren van het Fort bij Pannerden’, behorende bij brief EaI Arnhem, 2-5-1925, No.700.
424 NA, CITB, 2.13.40, 216, brief ChCITB, No.31G, 22-5-1926, aan IdG. Bijlage II, 'Nota van toelichting bij het schematisch ontwerp
voor de verdedigingswerken bij de Middelgronden'.
425 Deze staan, dambordsgewijs verspringend, met een hart op hart afstand van 2,5 m op een gewapend betonnen fundament met
een breedte van 2 m. Zo zijn drie rijen achter elkaar geplaatst, telkens met een hart op hart afstand van 5 m.
423
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In juni 1926 past Van Dooden volgens deze laatste inzichten ook het ontwerp Den Oever aan.426 De
chef acht de bouw van Kornwerderzand meer urgent: de vijand moet in Den Oever immers eerst op de dijk
landen. Maar omdat zo’n verrassende aanval altijd kan plaatsvinden, adviseert hij ook Den Oever in
vredestijd al te voltooien. Het ontwerp, incluis aantal, groepering en constructie van betonwerken, is grosso
modo gelijk aan dat van de andere werken. De commissie meent eerst met een lager weerstandsvermogen
dan bij Kornwerderzand te kunnen volstaan, maar vanwege de nabijheid van Wieringermeer blijkt dit niet
wenselijk. De inbouw van kazematten in de sluispenanten blijkt technisch niet mogelijk. Zowel westelijk als
oostelijk van het sluiscomplex, waarvan de wanden bekleed zijn met volgens het voorschrift VII
samengestelde gewapend betonplaten, heeft het CITB ook hier rond een “terreplein” kazematten en
schuilplaatsen geplaatst, front oost en front west.427 De opzet van de stelling is hier globaal gespiegeld ten
opzichte van die van Kornwerderzand. Ook hier bevinden de keeldekkingen zich op de bisectrice van de
meest waarschijnlijke vuurhoek. Omdat men in dit stadium nog vuur uit zuidelijke richting vanuit
Medemblik verwacht, liggen de ingangen van de werken aan de noordwestelijke zijde. Met dit ontwerp uit
1926 laat het CITB de traditionele, geconcentreerde sperwerken nog niet los. Het betreft miniatuur
kringstellingen, of beter egelstellingen; grotendeels op zichzelf staande, autonoom functionerende werken,
voorzien van versperringen, met gekazematteerd mitrailleurvuurfront rondom en verdediging met mobiele
vuurmonden tegen vechtwagens en torpedoboten. Eigenlijk is het ontwerp met kleine, verspreide maar in
onderlinge samenhang gebouwde werkjes rond het centrale terreplein, een kruising tussen het oude
sperfort en de gedecentraliseerde accespost, zoals de steunpunten in de Voorstelling bij Naarden.
In juli 1926 heeft Van Dooden een ontwerp gereed voor drie kazematten in de werkhaven Den
Oever.428 Een eerder schetsontwerp uit 1925 krijgt geen goedkeuring van de inspecteur der genie, maar het
toont aan dat men zorgen heeft over de zichtbaarheid, en daarmee de kwetsbaarheid van deze
betonkazematten op de Afsluitdijk. In dat ontwerp uit 1925 tracht het CITB de kazematten op te laten gaan
in het strategische landschap, met weidse watervlaktes, doorbroken door flauwe taluds van de
grondmassa’s van Afsluitdijk en strekdammen. Maar vanwege het gewenste schootsveld is het niet mogelijk
om de betonwerken geheel in het dijklichaam in te passen. Bij wijze van experiment heeft het bureau
daarom front- en zijdekkingen toegepast die in opstand, in plaats van de reguliere verticale wanden, flauwe
en scherp hellende hoeken hebben en ook in plattegrond soms meermalen geknikt zijn. Zo helt de
frontdekking van de kazemat onder een hoek van 60° achterover. Maar omdat de tactische commandanten
schootsvelden tot 85° vragen, zijn de schietgaten onwaarschijnlijk breed. Of het werk door het ontwerp
daadwerkelijk minder zichtbaar is geweest, is onwaarschijnlijk. Maar het is een feit dat aan deze kazemat
belangrijke constructieve nadelen kleven. Zo zijn de schietgaten door de onregelmatige vorm extra
kwetsbaar, terwijl de bovenzijde ondermaats, maar de onderzijde van verticale dekkingen juist overmatig
zwaar is uitgevoerd. Ook is de samenstelling van wapening en bekisting extra complex en dus kostbaar, ten
opzichte van een standaard-kazemat.
De schets verdwijnt in de la en het herziene ontwerp uit 1926 volgt de richtlijnen van het
voorschrift VII, waarbij men de kazemat in een grondlichaam plaatst, de breedte van het schootsveld
terugbrengt naar 63° en het schietgat, om het profiel te beperken, zo hoog als mogelijk in de gevechtsruimte
plaatst. Omdat men vlakbaanvuur uit zee verwacht en een gronddekking ontbreekt, zijn de aan vijandelijk
vuur blootgestelde dekkingen zwaar uitgevoerd: 2 tot 2,1 m. Vanwege de ligging zijn deur, schietgat,
ventilatie- en periscoopopening waterdicht afsluitbaar. Er is een eenvoudige gevechtsruimte met
achterliggende gang en afwachtingsruimte. De trap is vervangen door een klimkoker. Het CITB keert voor
dit ontwerp dus terug naar de vertrouwde systematiek van het Voorschrift VII.429
NA, CITB, 2.13.40, 216, brief CITB, No.53 CIB (217 TB), 16-6-1926, aan IdG. Met 2 bijlagen: 'Nota van Toelichting bij het
schematisch ontwerp voor de verdedigingswerken op en nabij Wieringen' en 'De sluizen bij Wieringen'.
427 NA, CITB, 2.13.40, 220, 'Notitie door Ch.C.I.B. en T.B. betreffende werkzaamheden van de bureaus, opgesteld in verband met het
officiële bezoek van de Deense officier der Genie N.K.H.H. Maare (Augustus 1927)'. In de Franstalige versie staat dat de (op
kazematwapening gebaseerde) gewapend betonnen brugdekken bescherming bieden aan sluisdeuren en sluispoorten. Verder
hebben ook de torens ter bediening van de sluisdeuren een gewapend betonplaat, die de installatie beschermt tegen beschietingen
met licht en middelbaar kaliber.
428 NA, CITB, 2.13.40, BG1730, 'Nota van Toelichting, behoorende bij het nadere ontwerp voor 3 kazematten ter verdediging van de
werkhaven bij den Oever, passende in het samenstel van de verdediging van het geheele sluizen- en havencomplex', ChTB, 7-1926.
218, brief ChCIB, No.607G, 20-12-1926, aan IdG.
429 Gezien de specifieke opgave van deze geïsoleerde werken wijkt CITB weliswaar af van standaardontwerpen uit Voorschrift VII,
maar zeker niet van de standaarden. De ontwerpen zijn complexer van aard en samenstelling, maar volgen getrouw de uitgangspunten.
Toch willen velen in de Zuiderzeewerken buitenlandse invloeden zien. Verbeek, Kazematten op de Afsluitdijk, 21, stelt: “Het geheel wijkt
derhalve nogal af van de in Nederland op dat moment gangbare ontwerptraditie. Dit wordt wel toegeschreven aan de invloed van de
Franse Maginotlinie, (…) er is echter geen directe relatie in de vorm van Franse hulp te constateren.” Hij stelt terecht: “Eerder is er
sprake van het voortborduren, via het V.I.S., op de meest recente Duitse ontwerpen uit de Eerste Wereldoorlog”, vanwege
kubuswapening, spoorstaafvertanding in de schietgaten, “minimum omvang” van de werken en “eenvoud van de ontwerpvorm”. Die
zogenaamde Franse invloeden worden door Schoeman, Vastgoed onder vuur, 32, niet onderbouwd als een feit opgevoerd: “Bunkers,
gebouwd naar Franse voorbeelden in de Maginotlinie, verschenen in het Friese Kornwerderzand (…) En zo ineffectief als de
426
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6.3.4

Kruisvuur: Den Oever, Breezand en Kornwerderzand

Tussen 1926 en 1929 ondergaan de ontwerpen voor de vestingwerken op de Afsluitdijk een laatste
metamorfose. De tijd dringt: sinds 1927 legt de Maatschappij tot Uitvoering der Zuiderzeewerken onder
directie van Rijkswaterstaat de Afsluitdijk aan. In 1929 is het ontwerp voor Den Oever gereed: alle werken
zijn ontworpen volgens de uitgangspunten van voorschrift VII. Het CITB verlaat het principe van de
kringstelling. De terreinomstandigheden zijn bepalend voor de positie van de individuele werken. In plaats
van een rondom uitstralend patroon van schootsvelden is er kruisvuur, waarbij op de accessen een
vuurintensiteit optreedt die in eerdere ontwerpen ontbreekt. Opvallend is het niet uitgevoerde
versterkingsplan dat het CITB maakt voor het strategisch gelegen eiland Breezand, tussen Den Helder en
Wieringen. Daarbij krijgt de commandopost voor observatiedoeleinden een topkoepel. Vanwege de
aanwezigheid van de vele dijken op het eiland Wieringen kiest het CITB hier voor toepassing van een
mortierkazemat, die niet nader is uitgewerkt. In 1930 past Van Dooden het ontwerp aan voor "de
verdedigingswerken te Kornwerderzand", volgens de uitgangspunten van Den Oever. 430 Het aantal
opstellingen is afgenomen, terwijl de werken meer symmetrisch ten opzichte van de dijk staan, vooral op
de strekdammen, in plaats van oostelijk van de sluizen. Er is dus minder frontaal vuur in de lengterichting
van de dijk en meer kruisvuur vanaf de strekdammen en vanuit de tweede lijn. Op een tweede tekening van
de werken bij Den Oever, uit juli 1930, is het aantal kazematten en schuilplaatsen om financiële redenen
beperkt tot 18 stuks. 431 Hier ontstaat het kenmerkende, in plattegrond driehoekige, kunstmatige
grondlichaam aan weerszijden van de dijk, met daarop de kazematten, min of meer symmetrisch ten
opzichte van het dijklichaam. De minister keurt dit ontwerp in 1930 goed. Dat is hoog tijd, want de werken
voor het ministerie van Defensie lopen achter op schema: in 1929 is een deel van de Lorents- en
Stevinsluizen bij Kornwerderzand en Den Oever gereed gekomen. Onder architectuur van Dirk Roosenburg
heeft Rijkswaterstaat een tweetal sluiscomplexen met schutssluis en drie groepen uitwateringssluizen
gebouwd. 432 Om deze tegen vijandelijk vuur te beschermen, zijn de hefgebouwen zoals in eerdere
ontwerpen volgens de normen van voorschrift VII in gewapend beton vervaardigd. Ook beneden de rijbaan
hebben de sluiskokers een gewapend betondekking (2 m), zodat de uitwerking van vijandelijk vuur aan de
zeezijde van de inlaatsluizen beperkt zal blijven.433
[65 tekening dsn schuilplaats voor 25 man, type I, Stelling bij Piaam, TB, Zuiderzeewerken oktober 1919, NA/FM]
[66 tekening dsn schuilplaats voor mitrailleur, type II, Stelling bij Piaam, TB, Zuiderzeewerken oktober 1919, NA/FM]
[67 tekening dsn flankerende kazemat, type III, Stelling bij Piaam, TB, Zuiderzeewerken oktober 1919, NA/FM]
[68 tekening dsn frontale kazemat in een dijk, type IV, Stelling bij Piaam, TB, Zuiderzeewerken oktober 1919, NA/FM]
[69 tekening pg kazemat-B, Werkhaven bij Den Oever, impressie, CITB, Zuiderzeewerken juli 1926, NA/FM]
[70 tekening aanzicht kazemat-B, Werkhaven bij Den Oever, impressie, CITB, Zuiderzeewerken juli 1926, NA/FM]

Ook na de goedkeuring van de minister in 1930 blijft Van Dooden tekenen aan de Zuiderzeewerken. Na de
krach van 1929 weegt het kostenaspect zwaar. Zo wenst minister Deckers in 1930 met steun van chef
generale staf Seyffardt overtollige kanonnen 6 Hefkoepel uit de Stelling van Amsterdam in de
Zuiderzeewerken te plaatsen. Hij acht de koepels mogelijk geschikt voor Den Oever "bij de verdediging van één
van de sluizencomplexen van den afsluitdijk van den Zuiderzee, c.q. in vervanging van de daar ontworpen
kazematten".434 Van Dooden belooft de zaak te bestuderen, maar zijn antwoord laat op zich wachten tot
1935, wanneer de kanonnen van 5 cm al zijn gekazematteerd.435 Tijdens een vergadering van de ZuiderzeeCommissie voor Defensiebelangen medio 1930 stelt de commandant veldleger, ook commandant Vesting
Holland luitenant-generaal Insinger het belang van de defensieve taken van Den Oever nogmaals vast.436 De
Maginotlinie bleek (de Duitsers lieten de hypermoderne forten letterlijk links liggen) zo succesvol zou in mei 1940 deze stelling blijken:
ondanks herhaalde pogingen kwamen de Duitsers er niet door”.
430 NA, CITB, 2.13.40, 124, brief IdG, No.1605G, 14-4-1930, ongeadresseerd. Met tekening, 'Overzicht van de verdedigingswerken te
Kornwerderzand'.
431 NA, CITB, 2.13.40, 124, tekening TB met overzicht van de bouw van verdedigingswerken te Den Oever, juli 1930. Hier wordt voor
de eerste maal het toponiem Den Oever als naam voor het complex gebruikt.
432 Roosenburg heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Gemaal Lely (1928) in de Wieringermeer ontworpen, maar is ook actief voor
bijvoorbeeld Philips in Eindhoven (o.a. NatLab, 1923 en Witte Dame, 1931) en Vlisco in Helmond (Gebouw 1911).
433 Historische verdedigingswerken in Noord-Holland, 221-227.
434 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief ChGS, No.87G, 14-1-1930, aan IdG.
435 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief CITB, No.390G, 30-8-1935, aan MvD. Bij overleg van Dooden met de inspecteur der artillerie en chef
generale staf Reijnders "is het gebruik van de kanonnen van 6 ter sprake gekomen doch unaniem verworpen, daar deze verouderde
kanonnen niet werden geacht in overeenstemming te zijn met de moderne ter plaatse gebouwde versterkingen, reden waarom is
overgegaan tot het aanschaffen van modern vechtwagengeschut van 5 l. 50".
436 NA, CITB, 2.13.40, BG1774, brief IdG, No.338G, 24-1-1931, aan Zuiderzee-Commissie voor Defensiebelangen. Insinger is op 1
januari 1929 aangetreden als commandant.
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oud inspecteur der artillerie heeft ook een waslijst aan nieuwe wensen. De commandant vindt de werken
niet krachtig genoeg en het ontwerp is niet voldoende op de primaire taken toegespitst. Nu de minister van
een permanente verdediging van Breezand afziet, neemt het belang van Den Oever volgens Insinger toe.
Het behoud van de sluizen bij een aanval uit het oosten is cruciaal en het zwaartepunt van de verdediging
verschuift daarom. Ten eerste moet het complex daarom vuur naar het oosten uitbrengen. Dan is de
vuuruitwerking ter bescherming van het sluizencomplex van belang. Vervolgens het uitbrengen van vuur
naar de overige zijden en de gemeenschap tussen de werken, mitrailleurs tegen luchtdoelen, zoeklichten en
vechtwagen- en infanteriehindernissen.
In januari 1931 biedt de inspecteur der genie de commissie zijn naar de wensen van Insinger
aangepaste plan voor Den Oever aan, waarin het gekazematteerde geschut voor de nabijverdediging is
uitgewerkt. Drie kanonnen van kaliber 5 cm kunnen de oostelijke dijk bevuren, terwijl voor de bescherming
van sluiscomplex en omgeving twee kanonnen van 7,5 cm beschikbaar zijn, "opgesteld in pantserstanden,
ingericht op ongeveer gelijke wijze als de barbettetorens van oorlogsschepen. De pantserstand bestaat
namelijk uit een zwaren wal van pantserstaal, waarboven, in afwijking van de opstelling van
oorlogsschepen, echter nog een luifelvormig dak van hetzelfde materiaal is aangebracht". Het schietgat is
hoog uitgesneden vanwege de gewenste reikwijdte van het kanon, zodat een schild nodig is. In het plan
verlaat men de meeste open opstellingen: vrijwel alle mitrailleurs zijn gekazematteerd en waar open
opstellingen resteren, betonneert men die. De commandopost krijgt een "pantserstand", een topkoepel ter
observatie, "in den geest van die, toegepast op de forten van de Stelling van Amsterdam". De bezetting
beschikt over telefoonverbindingen en bij nood over optische en akoestische signalen met behulp van
misthoorns of fluiten, bediend met samengeperst koolzuurgas. 437 Er is een netwerk van gedekte
gemeenschapsloopgraven en de beide hulpposten hebben een ondergrondse poterne. In twee
zoeklichtkazematten staan lichten op veldaffuit. Nieuw is schuilplaats XIV voor het sluispersoneel, met een
machineaggregaat voor het geval de stroom uitvalt. Wanneer bij Wijk bij Duurstede een beveiligd
sluizencomplex komt, zodat men Lekwater voor inundaties kan aanvoeren, dan kan met behulp van het
aggregaat op de Afsluitdijk overvoeringswater wegvloeien.
Het antwoord van de commandant Vesting Holland Röell laat twee weken op zich wachten. Hij heeft
twijfels over de oplossing met de barbettetoren. "Kan niet beter een gedekte opstelling worden gebruikt,
zoals een koepeltje, welke een nog ruimer vuuruitwerking geeft. De ruime schietsleuf doet ernstig afbreuk
aan de dekking. Een koepeltje kan 'afgedraaid' worden". Röell heeft ook kritiek op de topkoepel. "De
uitzichtpantserstanden toegepast op de forten in de Stelling van Amsterdam lijken mij niet voldoende veilig.
Hierbij valt te denken aan vuur in de spleet, aan vergassing en verneveling. Nu juist moderne vechtwagens
een veilige uitkijkgelegenheid krijgen ware ook voor deze moderne fortificatie een veiliger uitkijk te
zoeken". De commandant wil ook hindernissen aan de waterzijde aanbrengen en de vechtwagenhindernis
aan de oostzijde, maar ook de infanteriehindernis aan de westzijde, dubbel uitvoeren. Het kaliber 5 cm voor
het pantserafweergeschut acht hij uitstekend en in verband met "de zoo belangrijke eisch van beperking
der materiaaltypen" geeft de commandant in overweging om ook voor de kanonnen bij de havens dit kaliber
te gebruiken. Verder vraagt hij aandacht voor de bezetting. "De onderkomens en kazematten moeten er
overigens op berekend zijn, dat het personeel er eenige dagen in zal moeten verblijven (luchtverversching,
vuilafvoer, drinkwater, zitgelegenheid enzoovoort)".438
Het CITB zet in 1931 alle zeilen bij om het ontwerp af te ronden.439 Minister Deckers wil in 1932 bij
het dichten van de Afsluitdijk ook de complexen voltooien. In maart 1931 biedt de commissie een
uitgewerkt ontwerp voor Den Oever aan, waarin de concentratie van het afweervermogen op het oosten is
uitgewerkt. 440 Enkele gekazematteerde mitrailleurs, kanonnen en zoeklichten zijn naar het vergrote
oostelijk eiland verplaatst.441 De inbedding van de werken in het landschap blijkt een lastige opgave. Met
NA, CITB, 2.13.40, 124, brief Zuiderzee-Commissie voor Defensiebelangen, No.373G, 9-3-1931, aan MvD, met tekening TB
ongenummerd en ongedateerd, 'Verdedigingswerken op het sluizencomplex bij Den Oever'.
438 NA, CITB, 2.13.40, 125, brief CVgH, No.143ZZ, 10-2-1931, aan MvD.
439 NA, CITB, 2.13.40, 183, kantbrief ChTB, No.308, 28-12-1931, aan IdG, n.a.v. brief CVgH, No.123A, 10-12-1931.
440 NA, CITB, 2.13.40, 124, brief Zuiderzee-Commissie voor Defensiebelangen, No.373G, 9-3-1931, aan MvD, met tekening TB
ongenummerd en ongedateerd, 'Verdedigingswerken op het sluizencomplex bij Den Oever'.
441 Naast twee mitrailleurkazematten (I en II) front oost, met bijstand vanuit oostelijke opstelling met vier kazematten, bestrijken
twee kanonkazematten voor 5 cm (III en dubbele kanonkazemat IV) weg en dijktaluds. De mitrailleurkazematten IX en X hebben een
oostelijke opstelmogelijkheid voor het wapen. Opvallend: ondanks het grotere aantal kazematten, is hier gekozen voor gebundelde
vuuruitwerking in de lengte van de dijk: het kruisvuurprincipe is deels verlaten, met consequenties voor de westelijke verdediging.
Oorspronkelijk vuren vier kazematten (III, I, II en IV) in westelijke richting, bijgestaan door mortieren 8 cm van kazematten IX en X.
Kazematten V en VI bestrijken het haven- en sluisterrein. Nu zijn er drie kazematten (IX en X, bijgestaan door XII) voor westelijke
verdediging, waarvan twee ook vuur in zuidelijke en noordelijke richting uitbrengen. In het plan schrapt men drie kazematten (V, X
en XI), terwijl in het westen is afgezien van nabijverdediging met mortieren 8 cm. De zoeklichtschuilplaatsen (V en VI) zijn naar het
oostelijke eiland verplaatst; daar is ook de commandopost (werk VIII) met topkoepel. In werk IX op het westelijke eiland is een
hulpcommandopost ondergebracht, bijgestaan door werk VII met topkoepel.
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gronddekkingen kan men het beton aan het oog onttrekken, maar in een leeg landschap trekt elke aardhoop
aandacht. "Behalve door middel van gekazematteerde kanonnen en mitrailleurs kan ook uit opstellingen
aan de eigen verdediging worden meegewerkt, hetgeen zoowel noodig kan zijn ter versterking van het vuur
uit de kazematten, als ter vervanging van dit vuur in geval van ernstige beschadiging der schietgaten door
vijandelijke treffers. Bovendien bieden deze open opstellingen gelegenheid tot het brengen van vuur in
andere richtingen dan uit de kazematten mogelijk is. Waar mogelijk zijn deze open opstellingen ontworpen
in de gronddekkingen van de kazematten; daar waar voor die gronddekkingen de benoodigde ruimte
ontbrak of die gronddekking het vuur uit andere kazematten zou hinderen, zijn open opstellingen van beton
ontworpen", vooral op de strekdammen. Door de grondmassa's paarsgewijs te bundelen (V en VII, VI en
VIII, X en XI) is er ruimte om reserve- en luchtdoelmitrailleurs en zoeklichten voor dijk en scheepvaartgeul
op te stellen. Van de plaatsing van luchtdoelgeschut met kalibers van 7 en 8 cm ziet het CITB af, omdat
hiervoor de ruimte ontbreekt. De beide pelotons luchtdoelmitrailleurs en klein-kaliber afweergeschut staan
in schuilplaatsen VII en XI. Additioneel kan de bezetting sluizen door inneveling tegen luchtaanvallen
beschermen. Een dubbele vechtwagen- en infanteriehindernis, doorlopend aangebracht tussen IJsselmeer
en Waddenzee, grendelt het oostelijke dijkdeel af. Een deel is van normaalprofielbalken voorzien, terwijl de
balken bestemd voor plaatsing in putten in de doorrijopeningen zijn opgelegd. Zoals gepland kan het
sluispersoneel vanuit schuilplaats XIII met een benzinemotor en dynamo in noodgevallen het werk doen.
De afronding van alle werken is in 1932 gepland en dit vergt een uiterste inspanning van het CITB.
Van Dooden biedt met de directeur-generaal van de Zuiderzeewerken en majoor van de generale staf N.T.
Karstens pas half maart 1931 de eerste zes tekeningensets van schuilplaatsen en kazematten aan. "Tot mijn
leedwezen", zo verklaart hij, "is de inzending van het ontwerp zeer vertraagd, deels doordat vele andere
werkzaamheden en het langen tijd slechts zeer beperkte personeel, vooral echter door de telkens
verschillende inzichten, vooral van de Zuiderzee-Commissie voor Defensiebelangen, ten aanzien van de
verdedigingswerken bij Wieringen, waarmede toch ook rekening moet worden gehouden bij het ontwerp
van Kornwerderzand. (…) Het moge mij vergund zijn, U te raden zoo mogelijk daarheen te leiden, dat
genoemde Commissie zich niet hoeft uit te spreken over dit ontwerp, daar daarvan uiteraard groote
vertraging het gevolg zou zijn, terwijl de beoordeling der technische details mijns inziens niet op den weg
der Commissie ligt".442 Minister Deckers vraagt commandant Vesting Holland Insinger om advies. De zes
ongenummerde blauwdrukken tonen werken die zijn ontworpen volgens voorschrift VII en de kazematten
Fort aan de Bildtstraat, met schietgaten op afgevlakte hoeken, doorstekende zijwanden aan de keelzijde en
dubbele ingangen, gedekt door geweerschietgaten. Koos het CITB aanvankelijk voor fundering op staal, nu
is voorzien in een paalfundering. Tegen die tijd is duidelijk dat de kosten van de werken de begroting niet
overstijgen.443 De voorbereiding voor de bouw van Den Oever vangt aan in maart 1931. In verband met de
kwetsbaarheid van het complex overweegt de chef het gebruik van trascement. Daartoe maakt hij samen
met de kapitein van de genie J.C Stumphius een dienstreis naar de cementindustrie te Andernach en
Nieuwied, Essen. 444 Met deze cementsoort heeft Rijkswaterstaat ervaring opgedaan bij de brug over de
IJssel bij Katerveer. Ook aluminiumbeton is een optie. In België is dit snel drogende product met succes
toegepast. 445 Vanaf de zomer van 1931 neemt men proeven met de cementsoorten. Enkele adviesbureaus,
waaronder ir. Mart J. Stam te ’s-Gravenhage, bieden hun diensten aan bij het departement voor het verzorgen
van drukproeven op de funderingen.446
In april 1931 heeft het CITB de ontwerpen voor Kornwerderzand gereed. Omdat de heiwerken
aanvangen vraagt de inspecteur om spoedige goedkeuring. 447 Men gaat dertien werken bouwen: zeven
mitrailleurkazematten (I, IV, ook hoofdcommandopost, V, VIII, IX, XI, XII), drie schuilplaatsen (III, ook
sluisbediening, VII, ook hulppost en zoeklichtkazemat, X, met luchtdoelmitrailleurs en extra mitrailleur), een
gecombineerde mitrailleurkazemat-schuilplaats (XIII, ook keuken) en twee kanonkazematten (II, ook hulppost,
VI). Eén mitrailleurkazemat is geschrapt, omdat die een beperkte functie heeft. In kazemat II is, net als bij Den
Oever, de mitrailleur vervangen door een kanon van 5 cm. De werken volgen ook hier de richtlijnen van
voorschrift VII, maar hebben extra zware dekkingen: een gevolg van de "betrekkelijke weerloosheid" tegen

NA, CITB, 2.13.40, BG1774, brief ChTB, No.263G, 14-3-1931, aan IdG.
De kostenraming bedraagt 5 miljoen gulden: 2.250.000 gulden voor Kornwerderzand, 1.850.000 gulden voor Den Oever, kosten
van bewapening 750.000 gulden. NA, CITB, 2.13.40, BG1774, brief IdG, No.1123G, 21-3-1931, aan MvD.
444 NA, CITB, 2.13.40, 183, brief IdG, No.1193, 26-3-1931, aan MvD. De inspecteur meldt dat men gelijk een bezoek brengt aan de
Krupp-fabrieken, voor de aankoop van roestvrijstaal materiaal voor kanonbeddingen voor de kustverdediging.
445 NA, CITB, 2.13.40, 184, brief IdG, No.1868, 17-5-1932, aan luitenant-generaal b.d. Van Tuinen, Genève, Zwitserland.
Aluminiumcement droogt te snel, waardoor zware dekkingen kunnen scheuren. Het is drie- tot viermaal zo duur als gangbare
producten en wordt hier niet gemaakt. CITB gebruikt Frans en Hongaars aluminiumcement voor proefpalen van de funderingen van
Zuiderzeewerken. 183, brief IdG, TB Bouw verdedigingswerken, Kornwerderzand, No.66, 4-2-1932, aan ChTB.
446 NA, CITB, 2.13.40, BG1776, brief ir. Mart Stam, ‘adviseerend civiel- en bouwkundig Ingenieur’ te ‘s-Gravenhage, No.6/83/M, 17-81931, aan HTB.
447 NA, CITB, 2.13.40, BG1774, brief IdG, No.1267G, 2-4-1931, aan MvD, met 'Nota van Toelichting'.
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luchtaanvallen en het gebrek aan maskeringmogelijkheden. Elk gebouw breder dan 30 m is voorzien van
krimpvoegen om scheurvorming te voorkomen. Er zijn gronddekkingen, open opstelplaatsen en betonnen "open
galerijen" bij de kazematten op de strekdammen, naar voorbeeld van Den Oever. 448 De werken hebben
gassluizen en twee ingangen, meestal deuren, maar bij kleinere kazematten een deur en een "kruipgat", dat
fungeert als nooduitgang. De hoogte van de deuropening is in 1931 bepaald op 1,5 m. Er zijn ook ontwikkelingen
ten opzichte van Den Oever. "De uitkijkposten zijn gedacht als vaste pantserkoepeltjes, in den geest van die op
de forten der Stelling van Amsterdam, doch zoodanig ingericht dat de waarnemer zijn oogen niet voor de
kijksleuf behoeft te brengen en binnendringen van scherven en projectielen in den koepel niet mogelijk is. Een
constructie van deze inrichting, de episcoop van de Fransche vechtwagens en pantserauto's nabij komende, is in
studie".
6.4

Precaire details: schietgaten, schietgatpantsers en kanonkoepels, 1932-1936

Nu de tijd dringt onderneemt de inspecteur der genie maatregelen om de bouw van de vestingwerken zo
spoedig mogelijk te laten verlopen. In 1932 richt hij naast het CITB het “Bureau Bouw Verdedigingswerken
Zuiderzeewerken” op. Dat jaar ziet een stroom aan detailontwerpen het licht.449 Maar vanwege de nieuwe
tactische eisen van Röell is het ontwerp Kornwerderzand opnieuw gewijzigd. Het aantal schuilplaatsen en
kazematten stijgt van dertien naar zestien stuks. Om de kwetsbaarheid van de betonnen dekkingen te
verminderen, kiest het bureau voor afronding van alle trefbare hoeken van het betonwerk. De aanpassingen
leiden tot vertraging in de bouw. Pas eind 1932 besteedt Van Dooden de paalfunderingen van Den Oever
aan.450 Maar het CITB blijft nieuwe wensen ontvangen voor technische wijzigingen. Dit heeft een hinderend
effect op de voortgang en soms ook een negatieve uitwerking op de kwaliteit van het product.
De inrichting en constructie van de kanonkazematten te Kornwerderzand is ontworpen naar aanleiding
van een kanonstudie bij de inspecteur der artillerie voor het moderne stuk 5 cm van de Hollandsche Industrieen Handelsmaatschappij. "Daar de vuurmond buiten de frontmuur moet uitsteken kan deze muur slechts dun
zijn, hetwelk gecompenseerd is door het aanbrengen van een zware voering van taai gietstaal. Hard pantserstaal
hoeft voor deze, door beton gedekte voering, niet te worden gebruikt. Dit is een voordeel, daar de gietstalen
voering vermoedelijk in het land kan worden gemaakt". Speciaal voor dit kanon is er een loopkatconstructie met
een smalle, door een stalen luik afsluitbare sleuf in de keeldekking. Het veldaffuit kan de bemanning in de gang
stallen. Een speciale vinding betreft ook de zoeklichtschuilplaats. "Uiteraard is het buiten de kazemat uitstekende
zoeklicht zeer kwetsbaar. Daarom is nog een andere inrichting in studie genomen, waarbij de bundel door middel
van een samenstel van spiegels buiten de kazemat wordt gebracht". Vijandelijke projectielen kunnen alleen de
spiegels vernielen. De bezetting vindt in de werken een bescheiden slaapplaats. 451 Volgens planning komen
paalfunderingen en beschermmuren in 1931 gereed. In het voorjaar van 1932 zijn pantserkoepels, gietstalen
voeringen, stalen deuren en schietgatafsluitingen gereed. Wanneer het betonwerk in de zomer van 1932 is
opgeleverd, kan in 1932 de inrichting en bewapening afrond zijn. Een optimistische inschatting, zo zal blijken.
In april 1931 levert het CITB een "blauwdruk, aangevende de ruimte, zooals die dezerzijds voor het
kanon van 5 c.M. is ontworpen". De kazematruimte (3,7 x 2 x 2 m) is voorzien van een simpel schietgat (1,5 m
breed) in de gewapend betonnen frontdekking. Een week na de aanbieding van het ontwerp van
Kornwerderzand in april 1931, bericht N.V. Nederlandsch-Engelsche Technische Handelsmaatschappij dat
Vickers-Armstrong Limited de aanvraag voor offerte voor topkoepels heeft ontvangen. Het betreft twee varianten
(W.15-21), de ene met spiegels en sleuven, de andere met pantserglas. Ook is offerte gevraagd voor een
pantserplaat van 1,5 bij 1,5 m, met een dikte van 12,5 cm. Bofors krijgt hetzelfde verzoek en ook het Glasgowse
William Beardsmore and Company Limited is benaderd voor een offerte, terwijl Hatfields Limited in september

Behalve schuilplaats III staan alle werken op palen, vier aan vier in bokken geheid, onder een helling van 1:4. Op de
havendammen zijn verticale heipalen nodig. De opgesloten grond tussen de betonnen damwanden vangt de horizontale kracht van
een inslag op. De uitgave is verantwoord, omdat de kazematten anders snel onbruikbaar zullen zijn. Overigens zijn de betongalerijen
tijdens de strijd in mei ’40 niet goed bevallen, omdat vijandelijke projectielen er in ricocheren.
449 NA, CITB, 2.13.40, 99, ongedateerde tekening (alle 1932) uit Z-serie (Zuiderzee): Werk XVI (mitrailleurkazemat) met innovaties,
werk XV (luchtdoelremise), werk XIII (mitrailleurkazemat), werk XII (mitrailleurkazemat), werk XI (mitrailleurkazemat), werk X
(mitrailleurkazemat), werk I (mitrailleurkazemat).
450 NA, CITB, 2.13.40, BG1767, 'Bestek en voorwaarden bouwen als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee (16e gedeelte: het
maken van paalfunderingen en van granaatvrije werken, alles van gewapend beton c.a., bij Den Oever)', 1-12-1932.
451 Voor het geval de waterleiding uitvalt en grondwater geen soelaas biedt, heeft elk werk een regenbak. Het complex heeft
petroleumlampen en elektrische verlichting; aansluiting op een noodaggregaat is in studie. Voorts telt elk werk minstens één
handbediende ventilator met schuilplaatsgasmasker, kachelperiscoop en middelen voor akoestische- of fluitsignalen. Een
"blaasbalginrichting" is in studie, "teneinde de kruitdamp, die in het schietgat mocht blijven hangen, naar buiten te blazen". De
keuken heeft "veevoederketels" en levensmiddelenmagazijn: schuilplaats XIII. In elk werk zijn noodrantsoenen opgeslagen. Bij goed
weer kookt de bezetting buiten. Bij ieder werk is aan de keelzijde een privaat met urinoir, voorzien van tonnen, in zee te ledigen. Als
er ruimte is, is die voorziening in de werken aangebracht, voor gebruik tijdens een beschieting.
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1931 een aanbieding doet voor "22 armour domes".452 Vanwege het grote aantal lijkt het waarschijnlijk dat het
CITB in plaats van twee koepels, nu op alle werken koepels wenst. Omdat de bedrijven voor het gietwerk een
dure mal moeten maken, zal de prijs bij een kleine bestelling onevenredig hoog zijn. Na het zomerreces heeft het
CITB nog geen bestelling geplaatst. Op 18 augustus vraagt het bureau offerte aan Gebroeders Kam te Rotterdam,
die handelsmaatschappij Eisenwerk Witkowitz, Tovara na Litou Ocel, vertegenwoordigt. De aanvraag is vergezeld
van de vraag of de fabriek een cilindrische koepel kan leveren, dus zonder voetverbreding. Klaarblijkelijk is er
een reële kans dat het betonwerk gestort is, voordat de koepels gereed zijn.453 In oktober 1931 gunt men de
levering van de chroomnikkelstalen proefplaat aan DEMKA te Utrecht. Het materiaal, af te leveren in Den Helder,
"zal niet worden gehard, doch zal dezelfde veredelingsbehandelingen ondergaan aan welke een gegoten stalen
pantserkoepel zou worden onderworpen". Deze plaat is, net als andere in Europa bestelde platen, door de
Commissie van Proefneming beschoten. Op 22 februari 1932 rapporteert de commissie dat, in tegenstelling tot
de taaie plaat van DEMKA, de pantserplaten uit Engeland, Frankrijk en Rusland zijn doorschoten met een kanon
7 lang 40, dat op een afstand van 175 m is opgesteld. De proeven zijn van belang, omdat het CITB hiermee de
dikte van deuren en schietgatafsluitingen bepaalt. In 1932 gunt men Krupp het contract voor het leveren van
pantserplaten (2, 2,5 en 4 tot 7 cm), bestemd voor deuren en schietgatpantsers van alle werken. DEMKA krijgt
een order voor het leveren van acht observatiekoepels.454 Ook voor de schietgaten van de kanonkazematten
gebruikt het CITB pantserplaten. Om de kosten te beperken wil het departement van Defensie in 1932
pantserplaten van het oorlogsschip M.H. Tromp hergebruiken.455 De 24 cm dikke platen van de barbettetoren
zijn passend en naar opgave van de directeur van de Rijkswerf is een dekstuk goedkoop te gieten, maar het
snijden van het schietgat is kostbaar.456 Toch kiest het CITB voor deze oplossing, waarbij een chroomnikkelstalen
dekstuk de platen aan de bovenzijde afsluit. De aansluiting van het staal op het beton vraagt aandacht. Het CITB
brengt de aangelaste verankering in het betonijzer in, compleet met asfaltcement, waarvan een bufferende laag
de beweging van de beschoten pantserplaat op vloeiende wijze op het beton kan overbrengen.
Op het laatste moment zijn er nieuwe eisen. Zo wil Röell in februari 1933 de schootsafstand van
mitrailleurkazematten XII en XIII te Kornwerderzand verhogen naar 3.500 m. Dat vindt de inspecteur der genie
niet verstandig: het lichte infanteriegeschut schiet steeds zuiverder. De schietgaten van de kazematten, die al niet
loodrecht op de as van de muur staan, zullen aan de buitenzijde een breedte krijgen van 3 m en een hoogte van
1,8 m. De inspecteur wikt en weegt en is bereid uiteindelijk de maximale dracht van 2.500 op 3.000 m te brengen.
Het CITB besteedt in het najaar van 1935 de laatste werken aan, waaronder de hindernissen tegen vechtwagens
en infanterie voor Den Oever en Kornwerderzand.457 Op de maskeringwerkzaamheden met beplantingen, juiste
vorm grondlichamen en de afwerking van het interieur zijn de vestingwerken na 15 jaar tekenen eindelijk
gereed. Kort na de oplevering van de kazematten in Kornwerderzand tekent het CITB voor de revolutionaire
gietstalen kazemat een schietgat, voorzien van boldoorvoer. In 1936 geeft het ministerie van Defensie het
bureau opdracht om de betonkazematten, inclusief de werken op de Afsluitdijk, te voorzien van deze veilige
schietgatafdichting: men maakt zich zorgen om de kwetsbaarheid van de kazematten.
[71 tekening pg proefopstelling kanonkazemat, onderbouw barbettetoren, CITB, Zuiderzeewerken 1933, NA/FM]
[72 plattegrond 1:10.000 (bewerkt), ingetekend werken I-XVI, Kornwerderzand, CITB, Zuiderzeewerken 1939, NA]
NA, CITB, 2.13.40, BG1774, brief N.V. Nederlandsch-Engelsche Technische Handelmaatschappij, 0/9 391/T, 9-4-1931, aan CITB.
Brief IdG, No.383G, 4-6-1931, aan vertegenwoordiger Aktiebolaget Bofors, ‘s-Gravenhage. BG1776, brief R. Grimmond (Beardsmore),
Rotterdam, 10-8-1931, aan TB. Brief Hatfields Limited, Sheffield, No.OD3196, 3-9-1931, aan IdG.
453 NA, CITB, 2.13.40, BG1776, brief TB, No.820G, 18-8-1931, aan Gebroeders Kam, Rotterdam, brief Gebroeders Kam, ongenummerd
G, 4-9-1931, aan HTB. In de brief staat dat dit een reële kans is.
454 NA, CITB, 2.13.40, 238, 'Verklaring voor contract', DEMKA, Utrecht, 17-10-1931. 94, map 'Contract plaatstaal Krupp', 1932,
pantserplaten Zuiderzeewerken, Firma Merrem en La Porte, Amsterdam. Op 6-10-1932 kan IdG in Essen proefmateriaal keuren. 238,
'Rapport Commissie van Proefneming, No.118, Schietproeven tegen pantserplaten', 22-2-1932, aan Ch.TB. De Commissie is op 1512-1866 opgericht om “voortdurend op de hoogte van de vorderingen of veranderingen [te zijn, JM], die in het buitenland op het
gebied van artillerie-materieel enz. plaats hebben”. Zeeman en De Vries, Onze Landsverdediging, 97.
455 Nadat de minister het schip in 1927 uit de vaart neemt heeft hij het in 1933, ontdaan van waardevolle onderdelen, voor de sloop
verkocht. In 1932 ligt het schip op Rijkswerf Willemsoord. Van Dooden vindt er pantserplaten om de kanonkazematten
Zuiderzeewerken mee uit te rusten. Het pantserschip, waterverplaatsing 5.295 ton, heeft een lengte van 100 m en is voorzien van
een pantsergordel en een gewelfd pantserdek. Het schip is in de marine het zesde dat de naam M.H. Tromp draagt en is vernoemd
naar Bestevaer Maerten Harpertszoon Tromp, die bij de tewaterlating, op 10 augustus 1903, Rijkswerf te Amsterdam, precies 250
jaar geleden stierf bij Terheijden. De bewapening: twee kanonnen kaliber 24 cm No. 2, opgesteld in barbettes, vier stuks 15 cm in
gesloten torens en schilden, acht snelvuurkanonnen 7,5 cm. Al 20 jaar na de tewaterlating is het schip als verouderd beschouwd. Het
doet tussen 1923 en 1927 dienst als lesschip. A. Chambon, Tromp, Den Helder 1938, 35. L.D. de Kroon en H. Thomas, Van linieschip
tot vliegkampschip. De Koninklijke Marine sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam 1964, 87 en 104.
456 NA, CITB, 2.13.40, BG1776, brief Rijkswerf te Willemsoord, No.50G, 18-8-1931, aan HTB. 238, 'Rapport Commissie van
Proefneming, No. 118, Schietproeven tegen pantserplaten', 22-2-1932, aan ChTB. Tekening TB 1193 in 1 blad, 20-11-1933
‘Schematische schetsen van kazematten met gebruikmaking van pantserplaten, afkomstig van den onderbouw der barbette torens
van Hr Ms [sic, JM] Tromp’.
457 NA, CITB, 2.13.40, 116, 'Bestek en voorwaarden No.174, Genie 1935, IdG-TB, 21 augustus 1935, Het bouwen van
verdedigingswerken als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee (44e gedeelte: het maken van hindernissen enz. op het
Kornwerderzand en bij Den Oever'.
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6.5

Deelconclusie hoofdstuk 6

Op strategisch en tactisch niveau
De keuze voor de afsluiting en partiële inpoldering van de Zuiderzee heeft verregaande gevolgen voor ‘slands defensie. Er ontstaan extra accessen naar het hart van het land: de Afsluitdijk en de nieuwe polders.
Ook hebben de maatregelen gevolgen voor het stelsel van inundaties en vooral de mate waarin de vijand
die kan beïnvloeden. Door de inbreng van het ministerie van Oorlog vindt compensatie van al die nadelen
plaats. Door de sluiscomplexen in de Afsluitdijk en bij IJmuiden, gecombineerd met bomvrij gemaal en
verbreed Noordzeekanaal, vindt een wezenlijke verbetering plaats van het inundatiestelsel van de Vesting
Holland. De grond- en waterbouwwerken zijn via de Vestingwet 1874, met vestingwerken inclusief
bewapening, gedekt uit Zuiderzeefonds, terwijl de middelen voor het complex IJmuiden via de begroting
van het ministerie van Waterstaat beschikbaar komen. Door de combinatie van defensieve maatregelen, die
goed aansluiten op de waterstaatkundige behoeften en werken, neemt het passief afweervermogen van de
Vesting Holland sterk toe. Door aanpassingen van kanalen, kaden, sluizen passen de maatregelen uitstekend
in het strategische landschap. Men kan de inundaties sneller en met meer zekerheid op peil brengen,
waarbij de vijand ze bovendien, vanwege de sluizen in de Afsluitdijk, voortaan niet meer kan overvoeren.
Daarnaast heeft het ministerie van Oorlog via de middelen van het Zuiderzeefonds de mogelijkheid
gekregen om via het bouwprogramma het acces doelmatig af te grendelen en via praktijktoepassing het
vestingbouwkundige ontwerp van het voorschrift VII door kunnen ontwikkelen.
De regering en het parlement stellen voor de Zuiderzeewerken 200 miljoen gulden ter beschikking:
het is een voor die tijd ongekend nationaal waterstaatkundig prestigeproject. Omstreeks 1910 schat men
de kosten voor de militaire maatregelen in op ongeveer vijf procent van dit bedrag. Hoewel de uiteindelijke
rekening niet bekend is, kan men veilig stellen dat de kosten van de compensatie van de militaire nadelen
uiteindelijk veel hoger geweest, aangezien zeer veel militaire eisen vanuit het principe ‘werk met werk’ aan
de basis, c.q. als aanpassing van de ontwerpen van Rijkswaterstaat hebben gelegen en ook zo ten laste van
de begroting van Waterstaat zijn gekomen. Maar ook de noodzakelijke extra gelden voor militaire werken
stelt de regering zonder morren beschikbaar. Uiteindelijk heeft het parlement in 1925 ingestemd met het
voteren van 2,4 miljoen gulden voor kazematbouw op de Afsluitdijk, inclusief bewapening.
Het is van belang op te merken, dat ook deze belangrijke militaire bouwprojecten voor de legerleiding geen
aanleiding zijn geweest om te komen tot een overkoepelende visie op de vestingbouwkundige
modernisering van de Vesting Holland. Ook hebben de forse investeringen niet geleid tot nieuwe
beschouwingen over de wijze, waarop de Vesting Holland in het algemeen en deze vestingwerken in het
bijzonder passen in een krijgsplan. Dat is bijzonder, omdat het complex aan kazematten en schuilplaatsen
vanwege de Zuiderzeewerken, dat op de Afsluitdijk in de eerste helft van de jaren ’30 gestalte krijgt, uniek in
zijn soort is. Het is een groep vestingwerken op basis van het voorschrift VII, die in individueel en collectief
samenstel met veel aandacht en ruim voorhanden middelen tot stand is gekomen.
Op operationeel en technisch niveau
Tussen 1914 en 1931 is de Afsluitdijk een proeftuin geweest voor de ontwikkeling van de vestingbouw, waarbij
gedurende de jaren de transformatie van een geconcentreerd naar een gedecentraliseerd stelsel van
verdedigingswerken is waar te nemen. Aanvankelijk tekent het TB in 1919 één zeer zware, bomvrije accespost,
waarin alle manschappen en hun organieke wapens zijn ondergebracht. In lijn met het Voorschrift Inrichten
Stellingen, deel VII, introduceert chef Van Dooden in 1926 gekazematteerde kringstellingen bij de twee
sluiscomplexen, elk bestaande uit verspreide kazematten en schuilplaatsen, waarbij er aandacht is voor de
bestrijding van vechtwagens. De werkjes zijn gedacht rond een centraal terreplein en samen rondom vuur
uitbrengen, in verband met de geïsoleerde en open situering van de sluiscomplexen. In 1929 laat het CITB dit
principe los en kiest voor verspreid over het complex gebouwde schuilplaatsen en kazematten, met
uitstralende vuursectoren. Vanaf de strekdammen kan men gekazematteerd kruisvuur uitbrengen op het
oostelijke en westelijke dijkacces. Opvallend is de persoonlijke bemoeienis van de commandant Vesting
Holland Röell: hij heeft na 1930 via zijn commentaar een directe invloed op de ontwerpen uitgeoefend.
Die schuilplaatsen en kazematten zijn gebaseerd op het ontwerp uit 1926, dat zwaar leunt op het
voorschrift VII, maar hebben een meer complexe samenstelling, met technische innovaties, die noodzakelijk
zijn vanwege de kwetsbare ligging. Zo gebruikt het CITB hier gietstalen topkoepels en, direct buiten de
kazematten, bouwt men er gewapend betonnen galerijen. Veel kleine verbeteringen, zoals de afgeschuinde
overgangen van zij- en bovendekking, zijn al snel toegepast in de ontwerpen van betonkazematten in de Vesting
Holland. De open, zichtbare locatie, nota bene in combinatie met beperkte mogelijkheid tot maskering,
veroorzaakt meer aanpassingen. De werken zullen veel vuur aantrekken. Vanwege de beperkte ruimte op de
dijk liggen ze ook dichter bij elkaar en combineren ze meer functies dan normaal gangbaar is, c.q. het geval zou
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zijn. Daarom zijn de dekkingen samengesteld volgens het voorschrift, maar veel zwaarder uitgevoerd dan
gebruikelijk. De zware dekkingen zijn in de ogen van de ontwerpers dan ook niet zozeer een teken van kracht,
als van zwakte. Voor de werkhaven van Den Oever experimenteert het CITB in juli 1926 tevergeefs met een
ontwerp, dat met frontdekkingen onder een hoek van 60° beter opgaat in dit landschap en minder zichtbaar is.
Er speelt nog een kwestie. Na 1929 heeft het CITB extra aandacht voor de kwetsbare frontale
schietgaten van de betonkazematten van de Zuiderzeewerken. Een belangrijke technische innovatie ten
opzichte van voorschrift VII is dat alle wapens nu door pantserplaat vuren. Daarom kiest Van Dooden in 1933
in de kanonkazematten voor een nieuwe constructie: hier zijn delen van de barbettetoren van pantserschip
M.H. Tromp gebruikt, afgesloten met nieuwe chroomnikkelstalen dekstukken. Maar ook hier geldt dat het
ontwerp en dus ook de oplevering van de werken vertraging oploopt, omdat tactische commandanten
herhaaldelijk nieuwe eisen inbrengen. Zo wensen zij in 1933 een groter vuurbereik en is het daarom nodig de
toch al kwetsbare schietgaten van de mitrailleurkazematten nog te vergroten. In 1936, na afronding van de
werkzaamheden, krijgt het CITB opdracht om de kwetsbaarheid te verminderen door voor alle betonnen
mitrailleurkazematten, dus ook die op de Afsluitdijk, een nieuwe schietgatafdichting met boldoorvoer te
ontwerpen.
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7. Vredesbetonnering in de Vesting Holland 3: het Amsterdam-Rijnkanaal, 1929-‘39
7.1

Context: relevante politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen

Na 1930 loopt de werkeloosheid als gevolg van de beurskrach in New York snel op. Op de beursval volgt
een bankencrisis en internationale schuldencrisis, die wereldwijd vat heeft op de economische
ontwikkeling. In Nederland stijgt het aantal mensen zonder werk tot ongekende hoogte: van 40.000
personen in 1929 naar 350.000 personen in 1932. Uiteindelijk hebben in 1936 zelfs 650.000 personen, een
kwart van de beroepsbevolking, geen baan.458 Dit veroorzaakt veel sociale onrust. In de zomer van 1934
leidt het opnieuw verlagen van de hoogte van uitkeringen tot rellen in de Amsterdamse Jordaan, waarbij
vijf dodelijke slachtoffers vallen. Een jaar eerder, op zaterdag 4 februari 1933, muit de bemanning van het
pantserkruiser De Zeven Provinciën uit woede over de verlaging van soldij van het lagere personeel. De
gewelddadige beëindiging leidt tot felle discussies, buiten en binnen de Tweede Kamer, waarbij socialisten
en communisten beschuldigd zijn van ondermijning van staatsgezag. De crisis brengt de opkomst van
nieuwe, ook extremistische partijen: in 1933 nemen niet minder dan 54 partijen deel aan de Tweede
Kamerverkiezingen. In Duitsland komt dat jaar de NSDAP aan de macht. Bij de Provinciale Staten
verkiezingen in 1935 stemt landelijk 8,5% van kiesgerechtigden op de NSB.
Geconfronteerd met de economische crisis en tegenvallende belastinginkomsten besluit de
regering om de bezuinigingspolitiek van de jaren ‘20 voort te zetten en zo mogelijk een evenwichtig
sluitende begroting te kunnen presenteren. Dit lukt echter niet: bijvoorbeeld in 1934 laat de begroting een
tekort zien van 190 miljoen gulden. Er volgen onder andere kortingen op ambtenarensalarissen, de
steunregelingen en de begrotingen van onderwijs en defensie. Ook zijn protectionistische wetten
vastgesteld, met maatregelen op het gebied van tarwe, een stijging van de invoertarieven en een beperking
van de invoer van buitenlandse producten. De handel naar het buitenland heeft evenwel veel te lijden van
de protectionistische maatregelen van anderen. De koersdalingen van buitenlandse valuta brengen zoveel
Nederlandse bedrijven in problemen, dat de regering besluit om op 27 september 1936, als laatste land,
zijn munt los te koppelen van de gouden standaard.
Tegelijk brengt de periode 1930-‘35 nieuwe technologische ontwikkelingen. Een belangrijk
moment is de opening van CEMIJ NV, de Cementfabriek IJmuiden, op 19 december 1930. Het is een project
waarvoor Scharroo zich met ingenieur Mart J. Stam sinds 1916 heeft ingezet, als reactie op de schaarste van
deze bouwstof tijdens de oorlogsjaren. De afhankelijkheid in deze van het buitenland was ook de
Maatschappij voor Nijverheid een doorn in het oog. 459 Op 16 juli 1929 rijdt de laatste paardentram in
Nederland tussen Makkum en Harkezijl nog één rit, voordat ook hier een moderne bus de dienst overneemt.
En hoewel de eerste elektrische trein al in 1908 tussen Rotterdam en ‘s-Gravenhage rijdt, komt die
elektrificatie in de jaren ’30 pas goed om gang. Allereerst tussen Amsterdam, Haarlem Rotterdam en ‘sGravenhage, maar sinds 15 mei 1938 ook op de lijnen Utrecht-’s-Hertogenbosch en Utrecht-Arnhem.
Omdat de economie blijft krimpen start de overheid werkgelegenheidsprojecten voor de
tewerkstelling van werkelozen. Meedoen is geen keuze: een werkeloze die geschikt is om fysiek werk te
verrichten, krijgt werk aangewezen en moet intrek nemen in één van de werkkampen. Het betreft meestal
grootschalig, ongeschoold en zwaar handwerk in de grond- en waterbouw, zoals de ontginning van woeste
gronden. Bekende voorbeelden zijn de aanleg van het Amsterdamse Bos en het Nijmeegse Nieuwe Haven
en Goffertpark met stadion. Ook de kanalisatie van rivieren of het graven van kanalen zijn geschikte werken.
Bekende voorbeelden zijn de kanalisatie van de Maas en de aanleg van Twentekanaal, Wilhelminakanaal,
Beatrixkanaal, Valleikanaal en Defensie- of Peelkanaal, maar ook het Amsterdam-Rijnkanaal. Pas na 1936
kan een werkeloze perioden van werkverschaffing afwisselen met het ontvangen van een uitkering.
7.2

Amsterdam-Rijnkanaal: plaats, doel, organisatie en bekostiging van stellingbouw

Uit voorgaande hoofdstukken zou de indruk kunnen ontstaan dat het vooral infrastructurele projecten zijn,
die bijdragen aan de modernisering van de Vesting Holland. Maar de werkelijke motor zijn vooral
waterstaatkundige ontwikkelingen. Deze werken beïnvloeden als geen ander de essentie van het stelsel: de
inundaties en hindernissen. De belangrijkste van deze ontwikkelingen heeft in het historische onderzoek
naar vestingwerken in de Vesting Holland nog niet de aandacht gekregen die het verdient. Sinds 1915
bereidt Rijkswaterstaat een scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en de Bovenrijn. Dit AmsterdamRijnkanaal verbindt het IJ via Lek, Nederrijn en Waal met Duitsland en is cruciaal voor de ontwikkeling van
de binnenvaart en de groei van de Amsterdamse haven. Rijkswaterstaat bestudeert verschillende
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E. Mujagic, ‘80 jaar geleden liet Nederland de gouden standaard los’, www.historiek.net (geraadpleegd 17-10-2016).
A. Heerding, Cement in Nederland, Amsterdam 1971, 79.
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kanaaltracés. 460 Vanuit militair oogpunt heeft aanvankelijk het tracé door de Geldersche Vallei de
voorkeur.461 Dat kanaal ligt in front van de Vesting Holland en heeft een functie als barrière, hoewel het een
terugtrekkend veldleger ook kwetsbaar maakt voor luchtaanvallen bij de overgangspunten. Daar tegenover
staat dat de aanleg van de variant bij Utrecht een gevaar kan opleveren voor de inundaties van het Oostfront,
wat de genie alleen met gecompliceerde technische maatregelen kan voorkomen. Maar liefst 14 tracés
passeren sinds 1915 de revue, inclusief een verbetering van de bestaande kanaalverbindingen. Minister van
Waterstaat P.J. Reymer hakt in 1931 de knoop door: variant Amsterdam-Utrecht-Vreeswijk-Wijk bij
Duurstede krijgt de voorkeur.462 Bij de belangenafweging, zo meldt hij de Tweede Kamer, zijn ook die van
Defensie ingebracht. Ondanks de verontzijdigingskosten is dit tracé goedkoper dan een kanaal in de
Geldersche Vallei. De Kamer neemt de wet op 27 maart 1931 aan. Rijkswaterstaat verwacht het kanaal in
1941 te kunnen voltooien.463
In deze wet is de ‘Regeling Defensie-Waterstaat’ opgenomen, zodat er aanvullend op de Kringenwet
1853 compensatiewerken kunnen plaatsvinden. Het strategische gevaar van de doorsnijding van het
Oostfront door het kanaal is niet denkbeeldig. De inspecteur der genie generaal-majoor M. Raaijmaakers is
in 1933 ongerust over de gevolgen. De kanaalaanleg brengt een aanzienlijke versmalling van de inundaties
bij Vreeswijk, Jutphaas en Nigtevecht met zich mee. De kaarsrecht getraceerde kaden zijn in de
hoofdweerstandszone moeilijk te verdedigen en de hoogte van kaden en brugopritten belemmeren niet
alleen een opstelling in de diepte, maar zijn ook funest voor de militaire waarde van Fort bij Vreeswijk. De
bereikbaarheid van de hoofdweerstandszone voor de eigen troepen verslechtert. De zuidelijke kanaaltak
naar de Lek bemoeilijkt bij Vreeswijk de gemeenschap met Fort Honswijk, terwijl vanwege het hogere
inundatiepeil daar zonder tegenmaatregelen ook schuilplaatsen Type ‘18 onbruikbaar zullen zijn. 464
Bovendien vormen de kaden vanaf Wijk bij Duurstede voor de vijand een voortreffelijk acces door de
inundaties van het Oostfront. En bovenal is het bezit van de nieuwe schutsluis bij Wijk bij Duurstede cruciaal
voor het stellen en beheren van de inundaties van dit deel van het front. Als de vijand de sluis vroegtijdig in
handen krijgt, is men heer en meester over die inundaties. Zo kan die bijvoorbeeld het inundatiepeil bij Fort
aan de Bildtstraat laten stijgen tot 2,6 m boven N.A.P., om de zojuist gereed gekomen kazematten
onbruikbaar te maken. Ook kan hij door overvoering zelfs onderwaterzetting van andere delen van de
Vesting Holland bewerkstelligen.465
Vanaf 1929 is er koortsachtig overleg tussen de departementen van Waterstaat en Defensie.
Namens Defensie nemen chef CITB Van Dooden, commandant Vesting Holland Insinger en kapitein van de
generale staf J.H. Droste aan de besprekingen deel. Er ontstaat een verschil van inzicht omtrent
samenstelling en kosten van het pakket aan militaire tegenmaatregelen. Rijkswaterstaat tracht het kanaal
tegen zo laag mogelijke kosten aan te leggen en wil alleen gewapend betonkazematten bouwen, als dit
vereist is vanwege de Kringenwet 1853, terwijl de militaire delegatie door het ontstaan van nieuwe
accessen ook elders de bouw van vestingwerken noodzakelijk vindt. Dit heeft tot gevolg dat de dienst de
kosten van verontzijdiging in 1932 op 3.220.000 gulden raamt, terwijl het CITB uitkomt op 7.444.000
gulden.466 Het conflict blijft geruime tijd voortbestaan. Omdat Rijkswaterstaat de aanleg van het kanaal ten
dele in het kader van de werkverschaffing uitvoert en afhankelijk is van financiële bijdragen van Sociale
Zaken en gemeentelijke overheden, wil de dienst snel beginnen. Daarom tracht het departement van
Waterstaat in 1934, vooruitlopend op het Koninklijk Besluit tot de aanleg van het kanaal, met Defensie tot
Het Merwedekanaal (1893) is verouderd; de sluizen bij Oog en Al en Vreeswijk hebben onvoldoende capaciteit voor de
scheepvaart. In veertig jaar is het tonnage verscheepte goederen verzevenvoudigd. Naast verruiming van het Merwedekanaal, i.c.m.
een waterweg oostelijk van Utrecht en ‘Plan Wijk bij Duurstede’, overweegt Rijkswaterstaat het tracé Geldersche Vallei, dat
IJsselmeer via Eem, Amersfoort en Veenendaal met Nederrijn (Opheusden) en Waal (Doodewaard) verbindt. De dienst vreest dat de
aanstaande inpolderingen in het IJsselmeer bij deze variant tot hoge kosten leiden.
461 A. Visser, ‘De ontluistering van een symbool’, 18, meldt dat de CvgH in 1927 een derde variant prefereert: Amsterdam-VreeswijkLek-Ravenswaaij-Tiel.
462 De minister kiest voor renovatie van Merwedekanaal Amsterdam-Utrecht en een nieuw kanaal Utrecht-Lek, Wijk bij Duurstede
met zijtak naar Vreeswijk. Bijzonder: het kanaal is één pand, peil Amstellandse Boezem en staat via Zeeburg in open verbinding met
het Noordzeekanaal, zodat schepen na de sluizen IJmuiden pas bij Vreeswijk of Wijk bij Duurstede schutten. De kosten: 65 miljoen
gulden. NA, CITB, 2.13.40, 29, 1930. Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 227-232. Handelingen der Staten-Generaal,
Tweede Kamer, zitting 1929-’30, 403, “Aanleg van een scheepvaartverbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn ten behoeve van
de Rijnvaart en verbetering van den vaarweg naar Vreeswijk ten behoeve van den binnenvaart”, MvT No.3. 29, 27-3-1931.
463 Scharroo, P.W. 'De economische en militaire betekeenis van het kanaalplan der Kanaalvereeniging De Geldersche Vallei', Militaire
Spectator, 1919, 65. NA, CITB, 2.13.40, 29, Staatsblad, No. 130, ‘Wet van den 27sten Maart 1931, betreffende aanleg van een
scheepsverbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn ten behoeve van den Rijnvaart en verbetering van den vaarweg naar Vreeswijk
ten behoeve van den binnenscheepvaart’. Memorie van Toelichting, 1930.
464 NA, CITB, 2.13.40, 21, brief IdG, No.1733G, 8-5-1933, aan MvD. 12, brief CIB, No.635G, 15-9-1933, aan CVgH, met ‘Nota
betreffende de invloed van het kanaal Amsterdam-Bovenrijn op de landsverdediging en de dientengevolge te nemen maatregelen’.
465 NA, HKVgH, 3.09.20, 32, 616G, brief CVgH, No.1389G, 1-4-1930, aan MvD.
466 NA, CITB, 2.13.40, 12, brief RWS, Kabinet, Districten Amsterdam-Boven-Rijn I en II, No.2090/2623, 28-12-1932, aan ChCIB. 29,
brief ChCITB, No.582 G, 30-8-1935, aan IdG, met ‘Nota van Toelichting bij de regeling betreffende de bij de uitvoering van het
Amsterdam-Rijnkanaal te maken werken en te nemen maatregelen in het belang van ’s-lands defensie’.
460

[132]

een oplossing komen. Het departement van Defensie stemt in met de start van werkzaamheden, op
voorwaarde dat Waterstaat, in afwachting van het definitieve akkoord, aan alle eisen ter verontzijdiging
voldoet. Als de dienst vóór dat akkoord arbeid verricht binnen een verboden kring, als de dienst inundaties
schaadt, als het werken betreft waar Defensie al bezwaar tegen kenbaar heeft gemaakt of als de dienst grond
verwijdert, voert Rijkswaterstaat het werk uit conform de eerder door Defensie gestelde compensatieeisen. De regeling legt Defensie geen windeieren. Zorgvuldig toetst het CITB alle plannen, alle tracés en
profielen van kanaalkaden, wegen, sloten en taluds, waarbij Van Dooden tracht elk aardwerk zo goed
mogelijk bruikbaar te maken voor eigen troepen en zo min mogelijk voor de vijand. Alle kanaalbruggen
krijgen springvoorzieningen en bovendien moet Rijkswaterstaat parallel aan de kanaaltak tussen Vreeswijk
en Jutphaas een nieuwe inundatiekering annex verdedigingswal van 5 km lengte aanleggen, met acht
mitrailleurkazematten met weerstandsvermogen (W.21-28): over de nieuwe, brede inundatie ontstaat zo
een gekazematteerd doorlopend vuurfront.
7.3

Het ontwerp- en bouwproces, 1929-‘35

7.3.1

Het kanaal als aanzet tot modernisering van het Oostfront bij Utrecht

De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal draagt in het bijzonder op het zuidelijke deel van het Oostfront
bij aan de versterking van het voorbereide gevechtsterrein. Met een verbeterde waterhuishouding, verkorte
weerstandslijn en nieuw bomvrije onderkomen ondergaat dit kwetsbare deel van het Oostfront een
belangrijke modernisatie. Voor de genie is deze uitkomst geen verrassing. Van Dooden meent in 1935 dat
de regeling met Rijkswaterstaat weliswaar een compromis is, maar wel één dat “een zeer bevredigende
oplossing geeft en het verdedigend vermogen van de Vesting Holland in niet onbelangrijke mate
verbetert”.467 Dat geldt als geen ander voor de inundaties: deze profiteren van een krachtiger wateraanvoer
uit de Lek via de nieuwe inlaat Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal en bovendien van de aanvoer van water
uit de Waal via de inlaat Prinses Irenesluis bij Wijk bij Duurstede. Niet alleen de 2e, 3e en 4e kom noordelijk
van Utrecht zijn via het Amsterdam-Rijnkanaal nu sneller te stellen, maar vooral de inundatie van de
Houtensche Vlakte wint belangrijk in kwaliteit. De 5e kom is gesplitst in twee kommen: de 5e kom en,
zuidelijk van de Utrechtsestraat, een 6e kom. Met de instelling van die laatste kom verdwijnt, dankzij de
toevoer van inundatiewater uit de Waal, op slag één van de belangrijkste accessen van het Oostfront: dat
van de Houtensche Vlakte.468
Commandant Vesting Holland Röell wil werk met werk maken. Voor het noordelijk aansluitende
deel van het Oostfront is ook een revisie mogelijk. Hij komt in 1935 met een plan. Het front bestaat hier uit
een smalle inundatie, met aan de stadszijde een reeks van bakstenen forten en lunetten uit het begin van de
negentiende eeuw. Oostelijk daarvan ligt, ten dele op het niet te inunderen acces van Houten, een
fortenkring uit het midden van de negentiende eeuw. In de late negentiende eeuw is, om dit acces af te
sluiten en om de stad Utrecht buiten het bereik van de vijandelijke artillerie te brengen, aan de oostelijke
zijde van die inundatie opnieuw een weerstandslijn met bakstenen forten aangelegd: de
hoofdweerstandstrook met Fort 't Hemeltje, Fort Vechten, Fort Rijnauwen, Fort Hoofddijk, de Werken bij
Griftenstein, Fort Voordorp en Fort Blauwkapel. Het betreft een moeilijk te verdedigen lijn, die veel troepen
bindt. De commandant wil de hoofdweerstandszone daarom in westelijke richting verplaatsen. Wanneer de
inundatiekering van het kanaal in noordelijke richting is verlengd, kan de zo ontstane frontverkorting een
evidente troepenbesparing opleveren, terwijl de nieuwe lijn door sterke inundaties in front gedekt zal zijn.
Er zijn ook nadelen: een uitval naar de vijand zal vrijwel onmogelijk zijn. Ook grenst deze nieuwe frontlijn
direct aan de stad, maar ja: "Het nadeel, dat de stad Utrecht vlak achter de frontlijn ligt, moet in den koop
worden opgenomen, teneinde het doel: troepenbesparing, te kunnen bereiken. Wat het sparen der stad
aangaat maken enkele kilometers geen onderscheid”. Het acces van Houten, voorheen grotendeels
verstoken van inundaties, is na uitvoering van het Amsterdam-Rijnkanaal gedeeltelijk een bevaarbare
onderwaterzetting. Dit vereist maatregelen. Fort ’t Hemeltje en boerderij Waalsche Dijk wil Röell als
“golfbrekers” inrichten. Men moet het bedekte terrein voor Fort Vossegat ruimen. In aansluiting op de
inundatiekering, ten oosten van het kanaal tussen Vreeswijk en Jutphaas, zal Rijkswaterstaat deze kade als
verdedigingslinie in noordelijke richting tot aan Lunetten voortzetten. 469 Daarbij kan de dienst de

NA, CITB, 2.13.40, 29, brief ChCITB, No.582G, 30-8-1935, aan IdG.
Voor de inundaties: C.J. Ruissen, ‘Water, achilleshiel van de NHW?’, Saillant. Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2019-4,
8-14. Een excellente beschrijving van de laatste ontwikkelingen vóór 1940, in het bijzonder de 6e kom: Visser, A.R. ‘De Genie en de 6e
kom’, Saillant. Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2003-4, 17-24: vooruitlopend op de voltooiing van het kanaal treft CITB
in 1939 maatregelen, waardoor de Waal functioneert als inundatiebron en de 5e en 6e kom na 12 mei 1940 tijdig gesteld zijn. Wilson,
Vijf oorlogsdagen, 255, stelt ten onrechte dat op 14 mei 1940 het veldleger de Vesting Holland “zonder onderwaterzettingen” aantreft.
469 NA, HKVgH, 3.09.20, 43, 668, brief CVgH, No.688G, 15-5-1935, aan MvD.
467
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bestaande inundatiekade achter Lunetten gebruiken en noordelijk tot Fort Vossegat een nieuwe kade van
een kilometer lengte op de rechteroever van de Kromme Rijn aanleggen, die aansluit op de rondweg,
oostelijk van Utrecht.470 Bij Lunetten wil de commandant vanuit de lijn Fort Vossegat, Fort aan de Bildtstraat
en Fort Blauwkapel weerstand leveren.
De verplaatsing van de hoofdweerstandszone is mogelijk "als dit frontgedeelte reeds in vredestijd
is voorzien van zware betondekkingen", zowel door de bouw van "eenvoudige" kazematten "van het type
IIc of Vc (V.I.S. deel VII)" als het aanbrengen van gewapend betonnen carapaces op bakstenen
fortgebouwen. Alleen zo is een "sterker permanent defensief vermogen van de verkorte lijn"
bewerkstelligd. Röell memoreert dat er op kosten van het ministerie van Waterstaat en Gemeente Utrecht
er kazematten zijn gebouwd bij Fort aan de Bildtstraat, Ridderschapskade, Ezelsdijk, Lunet I en Fort
Vossegat. Aangezien Defensie met de Nederlandse Spoorwegen spreekt over kazematten op Fort
Blauwkapel, zal de minister van Defensie met geringe financiële inspanningen de ruggengraat van
gekazematteerd vuur in de nieuwe, verkorte frontlijn kunnen completeren. Daartoe moet de minister op
vier vestingwerken bomvrij onderkomen met een flankerende kazemat bouwen: twee exemplaren op het
Fort aan de Bildtstraat, één op Fort Jutphaas en één op de Batterij aan de Overeindscheweg. In een later
stadium is een aanvulling met drie kazematten wenselijk: op Lunet II en Lunet IV elk een flankerende
kazemat en op Fort Vossegat een frontale kazemat. Zo is het gekazematteerde doorlopend vuurfront in
noordelijke richting verlengd.
Röell meent dat minister Deckers kan kiezen: ofwel de bestaande oostelijke frontlijn geleidelijk
moderniseren, "op grond van den uitgebreidheid in den loop van veelen jaren", ofwel "spoedige afwerking
van de door de omstandigheden reeds ten deele gemoderniseerde westelijke verkorte frontlijn, met
betrekkelijk geringe kosten". Hij kan de investering beperken door pioniers de gevraagde onderkomens te
laten bouwen. Deze oefening zal des te meer realiteitsgehalte hebben, omdat de kazematten ook
daadwerkelijk ten tijde van oorlog een belangrijke taak hebben. De commandant gaat er vanuit dat hij met
4.000 gulden per carapace-kazemat en 8.000 gulden per oorlogskazemat kan volstaan, wat de totale
begroting op 40.000 gulden brengt. Omdat hij ook kazematten wil bouwen op de Werken bij Griftenstein,
op het Lekacces en ter afsluiting van Muiderberg, vraagt hij 100.000 gulden te reserveren op de
vestingbegroting van 1936. Stemt de minister in, dan beschouwt Röell de modernisering van het Oostfront
in vredestijd als afgerond. En de commandant krijgt medestanders. In december 1935 pleit chef generale
staf Reijnders voor de aanleg, op kosten van Rijkswaterstaat, van de doorlopende inundatiekering van
Batterij aan de Overeindscheweg naar Lunet IV.471 Door de hogere inundatiepeilen is immers een nieuwe
kering nodig, ter begrenzing en verdediging van de inundatie. Ook de chef CITB stelt dat het nieuwe,
rechtlijnige beloop van de frontlijn duidelijke tactische voordelen heeft. De kering faciliteert een betere
verdediging in de diepte en geeft veiligheid bij overvoering van de inundatie. Voorts kan men het
inundatiepeil tussen Utrecht en de Lek door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal opvoeren van 1,4 m
tot 1,75 m boven N.A.P., waardoor oostelijk en zuidelijk van Utrecht nu een vrijwel ononderbroken
inundatie tot stand komt.
Ook minister Deckers is enthousiast over het plan. Hij reserveert uit het Defensiefonds 1935
105.000 gulden voor de bouw van zes kazematten, zodat de meest evidente mitrailleurs en kanonnen alle
gekazematteerd (W.15-21). Op de noordelijke en zuidelijke flank van Fort aan de Bildtstraat, Fort Vossegat,
Lunet III, Lunet IV en de Batterij aan de Overeindscheweg zullen de gevraagde kazematten komen, die
samen drie accessen afsluiten: Oudwulverbroek, Rijnsweerd-Rhijnauwen en Voorveldsche Polder. Op 28
augustus 1935 draagt de minister de inspecteur der genie op ontwerpen te vervaardigen. Al op 31 december
biedt de eerstaanwezend ingenieur van Utrecht de tekeningen aan. Het aanvankelijk voorgestelde idee met
carapace-kazematten heeft hij verlaten. 472 De zes kazematten hebben weerstandsvermogen (W.15-21),
maar dat vindt de ingenieur acceptabel, omdat men in oorlogstijd ook in deze sterkte zal bouwen. Uit
oogpunt van kostenbesparingen wijkt het ontwerp op cruciale punten af van eerdere
compensatiekazematten. 473 Drie kazematten hebben een dubbele gevechtsruimte. Feitelijk zijn het
De huidige Kromhoutkazerne, ten noorden van het Stadion Galgenwaard.
NA, HKVgH, 3.09.20, 44, 1392, brief ChGS, No.3429G, 6-12-1935, aan CVgH.
472 NA, HKVgH, 3.09.20, 45, 2, brief IdG, No.1889G, 31-12-1935, aan MvD.
473 De kazematten Vossegat-Midden en Lunet-IV (1936) hebben eenzelfde ontwerp, met twee afwachtingsruimten naast elkaar, met
op de kop van elk een gevechtsruimte. De zeer brede frontale kazemat, die ter plaatse van de afgegraven frontwal ligt, brengt vuur
uit richting Fort Vechten en heeft twee gevechtsruimten met frontale schietgaten (140 x 90 cm, frontdekking 1,8 m), waartussen één
afwachtingsruimte. Op de frontdekking restanten van een teerlaag: deze geeft de oude gronddekking aan, tussen de schietgaten, om
de uitwerking van een treffer enigszins te beperken. Lunet-III (1936) heeft een geschakelde dubbele gevechtsruimte (frontale
schietgaten (120 x 90 cm, frontdekking 1,6 m), met aan de achterzijde van de noordelijke kazemat één vergrote afwachtingsruimte
voor de bedieningen. De beide gevechtsruimten, waarvan de zuidelijke met toegangsdeur in de zijdekking, zijn nota bene onderling
verbonden. Ook deze kazemat vuurt richting Fort Vechten. Lunet-I (1935) heeft een in een kom van de hoofdwal staande
flankerende kanonkazemat, vurend in de richting van Fort Vossegat, Fort Hoofddijk en Fort Rijnauwen. Het portaal is in de zuidelijke
keeldekking, tegenover het schietgat. Alle schietgaten hebben een dubbele spoorstaafvertanding. Voorzieningen zoals gebroken
470
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variaties op de minder volmaakte typen van voorschrift VII, uitsluitend te bouwen in oorlogstijd. Nu de
minister van Defensie voor het eerst sinds 1918 op eigen rekening vestingwerken bouwt, verlaagt hij
spontaan de kwaliteitseisen, die hij voor anderen hanteert. Maar dat mag het feestelijke gevoel niet
drukken. Op 31 december 1935 biedt de inspecteur der genie het ontwerp voor de kazematten aan interimminister van Defensie Colijn aan, die op 30 januari 1936 instemt met de bouw. Een opgewonden staflid van
de commandant Vesting Holland Röell krabbelt op de brief met ministeriële goedkeuring: “Generaal! Uwe
wenschen zijn hiermede ingewilligd”!474
De inrichting van de verkorte frontlijn betekent overigens niet dat Röell afziet van de
modernisering van de oostelijk gelegen oude hoofdweerstandszone. In 1934 en opnieuw in 1935 pleit hij
voor de bouw van een mitrailleur- en een kanonkazemat op de Werken bij Griftenstein, beide van het type
Vc uit het voorschrift VII. De commandant acht de bouw “zeer urgent” en stelt voor om de kosten van 25.000
gulden ten laste van de vestingbegroting 1936 te brengen.475 En, zoals we later zullen zien, ziet Röell het
Oostfront ook als een essentieel onderdeel van de Strategische Voorzorgen, op grond waarvan hij, tegen de
zin van chef generale staf Reijnders, nieuwe maatregelen neemt.
[73 topkaart 1:25.000 (bewerkt), modernisering Oostfront Lek-Fort aan de Bildtstraat, CVgH, Vesting Holland 1935, NA]

7.3.2

Kazematten inundatiekering, Inlaat Wijk bij Duurstede en Keer- of Plofsluis

Het is de vraag welke vorm die verkorte frontlijn met kazematten bij Utrecht moet krijgen. Voor het eerst
sinds 1922, bij de linie Uitermeer-Muiderberg, tekent het CITB een doorlopende inundatiekering in de
hoofdweerstandszone. De kering heeft een begeleidende natte gracht en loopt van Fort Vossegat via
Lunetten, Amsterdam-Rijnkanaal, Keer- of Plofsluis en oostelijke kade van het Lekkanaal naar de Lek. Zoals
te verwachten laat het ontwerp een kering zien, waarin de tien gewapend betonnen mitrailleurkazematten
deels zijn ingegraven. De uitwerking van de kazematontwerpen draagt minister Deckers op aan de
eerstaanwezend ingenieur van Utrecht. De toepassing van flankerende, maar ook van frontale schietgaten
is weliswaar in lijn met voorschrift VII uit 1928, maar baart het CITB zorgen. Eerder heeft de kwetsbaarheid
van dit type schietgat geleid tot vertragingen in de bouw van kanonkazematten in de Vesting Holland. Met
de introductie van moderne pantserwagens en pantserafweergeschut rijst de vraag of het voorschrift op dit
onderdeel nog actueel is. Eén van de eisen die Defensie al in 1933 bij Rijkswaterstaat neerlegt, is dat delen
van deze werken in de inundatiekering in de hoofdweerstandszone bepantserd moeten zijn.476 Maar in de
eerste ontwerpen ontbreekt die bepantsering. Dat is opmerkelijk, omdat de tactische commandant wenst
dat zes van de tien kazematten frontaal vuur uitbrengen.477 Uit verschillende potloodkrabbels en schetsjes,
daterend uit het voorjaar van 1935, blijkt dat het CITB hier het gebruik van frontale schietgaten wil
vermijden en daarom flankerende kazematten aanraadt. Minister Deckers ziet hier geen mogelijkheid toe:
de kazematten zijn gekoppeld aan een acces, dat frontaal vuur nodig heeft. Ook commandant Vesting
Holland Röell bevestigt dat gekazematteerd frontaal vuur onontbeerlijk is. Hij stelt voor de kwetsbaarheid
te verkleinen door op alle accessen een combinatie van drie kazematten te bouwen, van waaruit frontaal en
flankerend vuur is uit te brengen tot 700 m voor de kazemat, bij goed weer zelfs tot 1.500 m. De minister
stemt hier om financiële redenen niet mee in.478
De ingenieur levert in november 1935 de ontwerpen voor drie kazematten bij de monding van het
Lekkanaal in de Lek. Zowel op de westelijke als de oostelijke kanaalkade staat een kazemat type V (W.2128) die frontaal mitrailleurvuur op de Noorder- en Zuiderlekdijk afgeeft. Een dubbele flankerende kazemat
ter hoogte van de Schalkwijksche Wetering vervangt twee frontale kazematten. Deze aangeaarde,
flankerende kazemat betreft een combinatie van het type III van het voorschrift, ‘Schuilplaats voor een ½
sectie’ en type IV, ‘Flankerende kazemat voor 2 mitrailleurs met bediening’.479 De inspecteur der genie is
ingangen en gemeenschapsgang ontbreken.
474 NA, HKVgH, 3.09.20, 45, 2, brief IdG, No.1889G, 31-12-1935, aan MvD. 122, Brief DvD, Geh.Litt.T18, 30-1-1936, aan IdG, afschrift
CVgH.
475 NA, HKVgH, 3.09.20, 42, 251, brief CVgH, No.251G, 1-1-1935, aan MvD. Nu er doorlopend gekazematteerd mitrailleurvuur is, wil
de commandant vanwege het gevaar van vechtwagens vechtwagenhindernissen toepassen: aan weerszijden van de weg
ongewapend betonnen putten van 1 m diep, waarin elk vier stuks normaalprofielbalken, onderling paarsgewijs verbonden door
aangelaste spoorstaven. De doorrijopening is afsluitbaar met staalkabel (5 cm), aan de profielbalken bevestigd. NA, HKVgH, 3.09.20,
41, 1263, brief CVgH, ongenummerd, 20-11-1934, aan MvD.
476 NA, CITB, 2.13.40, 29, ‘Ontwerpvoorwaarden Kringwetvergunning Jutphaas’, ChCIB, No.937G, 12-1933.
477 NA, HKVgH, 3.09.20, 41, 945, brief EaI Utrecht, No.2375G, 27-8-1934, aan CVgH. 41, 1241, brief EaI Utrecht, No.2343G, 24-9-1934,
ongeadresseerd. 1024, brief CVgH, No.1024G, 3-10-1934, ongeadresseerd. 1080, brief CVgH, No.1080G, 11-10-1934, aan ChCIB.
478 De CVgH wil in geval middelen ontbreken de kazematten (W.21-28) uit te voeren, een lager weerstandsvermogen toepassen. NA,
HKVgH, 3.09.20, 42, 429, brief CVgH, No.429G, 30-4-1935, aan MvD.
479 De kazemat heeft een vrijwel vierkante plattegrond met aan de keelzijde twee gebroken ingangen, elk voorzien van een gassluis,
waarachter een gang met aan weerszijden een afwachtingsruimte. Aan de frontzijde geeft deze gang toegang tot twee tegenover

[135]

weinig gelukkig met de oplossing. Omdat de kazemat in de inundatiekering staat, boven het maximale
inundatieniveau, bestaat er ondanks de toepassing van rabatten gevaar voor onderschieting. Ook het
opvallende aardwerk tegen de kade valt vanwege het rechtlijnige beloop van die kering op, temeer omdat
de gracht om de uitspringing is getraceerd. 480 Dit voorspelt weinig goeds voor de vijf kazematten iets
noordelijker, in de kade bij Jutphaas. Röell wenst voor vier van de vijf kazematten een frontaal schietgat.
Alleen de kazemat bij Ravensche Wetering geeft in zuidelijke richting flankerend vuur af. Chef generale staf
Reijnders is niet akkoord. Bij Houten is de inundatie relatief smal en deels bevaarbaar: hier zijn
schietgattreffers te verwachten en zijn daarom flankerende kazematten toe te passen. Maar Röell stelt dat
de inundaties voldoende breed zijn om schietgattreffers te voorkomen en wijst op de aanstaande uitvoering
van het kanaalpand. Hij maant tot spoed: “Intusschen wordt den voorbereiding tot den bouw der
kazematten, op welker spoedige aanwezigheid ook U bijzonder prijs stelt, ernstig opgehouden”. Eind 1935
is er geen oplossing in zicht. Röell stelt voor dat minister Colijn de knoop doorhakt.481
Het meningsverschil over de kwetsbaarheid van frontale schietgaten is allesbehalve nieuw. Tactische en
vestingbouwkundige eisen staan hier op gespannen voet. Al in 1931, drie jaar na het uitkomen van het Voorschrift
Inrichten Stellingen, Deel VII, zijn er ontwerpen gemaakt met grotere schietgaten voor kanonnen en zware mitrailleurs,
dan het voorschrift voorstaat. De commandant Vesting Holland wenst nu opnieuw een ruimer schietgat. Naar zijn
mening zijn alleen schootsvelden van 4.000 m gewenst.482 Minister Deckers besluit deels aan de eisen van de tactische
commandant tegemoet te komen. In 1932 geeft hij opdracht om de schietgaten van de kazematten op het Fort aan de
Bildtstraat te construeren voor een schootsveld van 3.000 m. Dat is een hele klus, omdat die kazematten een
frontdekking van 2,8 m hebben. De eerstaanwezend ingenieur vraagt advies aan het CITB, dat een tekening aanbiedt
waarbij het schietgat niet meer met spoorstaven is getrapt: een andere oplossing is niet voorhanden. Het hek is van de
dam. In het najaar van 1933 adviseert ook de inspecteur der genie tot een verruiming van schietgaten. “Ook mij is intusschen
gebleken, dat het gevaar voor doordringen van projectielen in de kazematruimten ten tijde van de samenstelling van het
'Voorschrift Inrichten Stellingen, deel VII' is overschat en dat het aanbeveling verdient deze aangelegenheid op te lossen”.483

Het is niet de enige ontwerpopgave, waar het CITB kampt met de inzichten van de tactische commandanten.
In het voorjaar van 1933 bericht Röell de inspecteur der genie dat hij volgens de instructies van het
voorschrift VII vanwege het “grillige beloop” van de frontlijn van de Vesting Holland, noodgedwongen
zware frontale kazematten van het type V moet toepassen. De vijandelijke artillerie kan immers meestal
wel vanuit enige positie onder een hoek van 45° de muur met het schietgat onder vuur nemen. Soms is
daardoor zelfs toepassing van type V niet mogelijk, zodat zijn troepen een open mitrailleuropstelling met
gewapend betonnen schuilplaats moeten bouwen. Maar in het open terrein is veel vijandelijk vuur te
verwachten; Röell acht een gekazematteerde opstelling voor het geraamte van vuurmonden noodzakelijk.
Vanwege het gebrek aan artillerie ligt er juist een belangrijke taak bij de zware mitrailleurs. De commandant
wil, wanneer hij type V volgens het voorschrift VII niet mag toepassen, een flankerende kazemat type II
bouwen. Naar zijn mening “moet worden berust in de mindere veiligheid, ontstaan door de mogelijke
schietgattreffers in de ook voor afwachting bestemde ruimte en de onvoldoende bescherming van de kazemat
door de voorgelegen gronddekking, omdat vuur uit een dergelijke kazemat toch steeds meer zekerheid
waarborgt dan vuur uit een open opstelling, welk laatste vuur zeer dadelijk zal worden onderdrukt". Hij heeft
de indruk, dat het CITB de kans op schietgattreffers overschat en pleit voor herziening van de richtlijn. Röell
raakt hier een gevoelige snaar. De ontwerpen voor de kazematten uit het voorschrift sluiten niet voldoende aan
op de eisen die de tactische commandanten bij de verdediging van de Vesting Holland stellen.484 Het CITB
bestudeert de tekortkoming en concludeert: een bevredigende oplossing is met bestaande types en
gebruikelijke constructies en technieken niet voorhanden.
Vanwege de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal eist Defensie een tweede groep vestingwerken
elkaar gelegen gevechtsruimten, elk met flankerend schietgat. NA, HKVgH, 3.09.20, 44, 1447, brief EaI Utrecht, No.502G, 27-11-1935,
aan MvD, met ‘Nota van Toelichting’.
480 Ook het ontwerp van de flankerende kazematten is naar zijn mening niet juist. Het feit dat de zijdekkingen zijn doorgetrokken tot
achter de keeldekking wijst er op dat men echarperend vijandelijk vuur verwacht, terwijl tegelijk flankerende schietgaten zijn
toegepast. Een treffer in één van die schietgaten zal bovendien, gezien het feit dat de toegangsdeuren en de schietgaten in één lijn
liggen, beide gevechtsruimten verwoesten. NA, CITB, 2.13.40, 27, brief IdG, No.27G, 9-1-1935, aan EaI Utrecht.
481 NA, HKVgH, 3.09.20, 44, 1392, brief ChGS, No.3429G, 6-12-1935, aan CVgH. Brief CVgH, No.1392G, 20-12-1935, aan ChGS.
482 NA, CITB, 2.13.40, 183, brief CVgH, Sectie V, No.1827, 21-10-1930, aan MvD, met ongenummerde, ongedateerde tekening TB en
kantbrief ChTB, 17-8-1931.
483 NA, CITB, 2.13.40, 238, brief CITB, No.628G, 24-5-1932, aan EaI Utrecht, met tekening TB 1181, 23-5-1932, ‘Schietgat voor 3000
M. schootsafstand zonder correcties voor weersinvloeden in een muur dik 280 c.M.’. 239, brief IdG, No.3826G, 16-9-1933, aan CVgH,
waarin aankondiging aanpassing voorschrift VII.
484 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief CVgH, Sectie V, No.192G, 16-3-1933, aan IdG. De CVgH pleit voor opname in het voorschrift VII van
ongewapende betonschuilplaatsen met ingebetonneerde dekking van spoorstaven, omdat dit type bij schaarste aan personeel of
materiaal nodig kan zijn. In de marge schrijft H CITB: “Eenige vrijheid is wel gewenscht, doch het is niet verantwoord een zeer
kostbaar, doch tevens zeer kwetsbaar werk te maken”.
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bij het sluiscomplex ten zuiden van Wijk bij Duurstede. Het bezit van deze Prinses Irenesluizen, op 10 km
vóór de hoofdweerstandszone, zo stelt hoofdofficier Raaijmaakers in 1933, is van eminent belang, in
verband met de aanvoer van Lekwater voor de inundaties van dit zuidelijk deel van het Oostfront. Een
vijandelijk optreden bij de sluis zal de opbouw van de inundatie verstoren. Het departement eist in 1934
daarom rond de sluis een egelstelling met lichte mitrailleur- en kanonkazematten. Dit stuit op verzet van
Rijkswaterstaat.485 Die is bereid om maatregelen te treffen, waardoor de sluis, wanneer die in vijandelijke
handen valt, onbruikbaar is. Ook wil de dienst brugvernieling voorbereiden, om een vijandelijk oprukken
langs het kanaal te vertragen, en een materiaalvoorraad aanleggen, om de sluis vol te storten. Maar daar ligt
de grens. Inspecteur der genie G.C. Beltman stemt niet in met dit tegenvoorstel. Hem komt de claim voor
“een mijns inziens onmisbare bescherming van deze sluis door 4 à 6 kazematten, te bouwen ten laste van
het Departement van Waterstaat niet onbillijk voor”.486 Het ergert Rijkswaterstaat dat Defensie tijdens de
onderhandelingen deze kostbare eis niet eerder meldde. Maar Defensie houdt vast aan de compensatie en
bericht in januari 1936 het ministerie van Waterstaat dat zij bij de onderhandelingen er niet eerder
mededeling over kon doen, “omdat het verrassend optreden van gemotoriseerde onderdeelen eerst in den
laatsten tijd meer en meer op den voorgrond komt en thans een factor is, waarmede in ernstige mate
rekening moet worden gehouden”.487 De egelstelling is bestemd voor het leveren van tijdelijke weerstand,
tot de inundaties zijn gesteld. Echter, het blijft bezwaarlijk dat de vijand, wanneer die de schutsluis beheerst,
het inundatiepeil zal kan beïnvloeden, ja zelfs kan overvoeren, zodat zonder tegenmaatregelen delen van
de Vesting Holland blank komen te staan.
Nog gevaarlijker is het, wanneer de vijand hier onderwaterzettingen van het Oostfront aftapt en
door drooggevallen inundatiekommen naar de hoofdweerstandstrook kan oprukken. Om dit te voorkomen
tekenen Rijkswaterstaat en CITB een kunstwerk, dat tot doel heeft het Amsterdam-Rijnkanaal bij nood
volledig af te dammen. Waar het kanaal de nieuwe inundatiekering doorsnijdt ontwerpt het bureau vanaf
1932 over de volle breedte van het kanaalpand de Keer- of Plofsluis. Die constructie bestaat uit een
gewapend betonnen, dubbel uitgevoerd pomphuis, met bomvrije dekkingen (3 m), van waaruit de dienst
een dubbel paar stalen sluisdeuren bedient, die het westelijke kanaalpand en de inundatie van het oostelijke
kanaalpand (en het Lekkanaal) afscheidde. Om te voorkomen dat de vijand die afsluiting ongedaan maakt,
is de ruimte tussen de deuren vanuit de silo’s erboven, over de volle breedte van het kanaal, te vullen met
zand en stortsteen. Deze lading blijft in vredestijd opgeslagen, maar kan in noodgevallen door een
gecontroleerde ontploffing van silobodems vrij in de sluis vallen. Krachtige pompen zorgen ervoor dat via
zware buisleidingen de beide kanaaldelen met elkaar in verbinding staan, zodat het mogelijk is om, ondanks
deze versperring, het waterpeil en daarmee de hoogte van de inundatie aan beide zijden van de keersluis,
te beïnvloeden.488 Op 23 maart 1938 voltooit Rijkswaterstaat de Prinses Beatrixsluis te Vreeswijk en een
jaar later neemt men het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Amsterdam en Utrecht in gebruik. Vanwege de
oorlog duurt het overigens tot 1952 voordat het kanaal geheel gereed is. In mei 1940 is het werk ten zuiden
van Utrecht nog niet afgesloten. Echter, onder invloed van de internationale situatie heeft het CITB in 1939
noodmaatregelen getroffen, waardoor het aanvoeren van water via de nieuwe schutsluis Wijk bij Duurstede
mogelijk is, zodat de tijd voor het stellen van de inundaties beoosten Utrecht korter zal zijn.489
7.4

Een nieuwe gietstalen kazemat, die opgaat in het strategische landschap, 1936-‘38

7.4.1

‘Witte beton. Enorm reliëf’: de betonkazemat behoeft verbetering

Óp 12 augustus 1935 wisselt Van Dooden zijn positie als chef CITB in voor troependienst bij het Regiment
Genietroepen. De luitenant-kolonel zal tot 1 september 1936 leidend genist zijn bij de kazematbouw van de
Zuiderzeewerken, waarna de eerstaanwezend ingenieur Haarlem ook die taak overneemt. Het vertrek van
Van Dooden zal grote gevolgen hebben voor de vestingbouw. Het nieuwe hoofd van het CITB is de oudeerstaanwezend ingenieur van Breda; de op 1 mei tot majoor bevorderde J.H. de Man.490 Deze buigt zich

NA, CITB, 2.13.40, 12, brief RWS, District Amsterdam-Boven-Rijn I en II, No.7610/5538, 5-12-1934, aan HCIB.
NA, CITB, 2.13.40, 12, brief IdG, No.1325G, 10-9-1935, aan MvD.
487 NA, CITB, 2.13.40, 12, brief DvD, Geh.Litt.X17, 29-1-1936, aan MvW.
488 Hiertoe bedenkt het bureau een eenvoudige en doeltreffende constructie. Men brengt puin al in vredestijd in silogebouw aan. Van
de vijf silo’s zijn de buitenste twee gevuld met stortsteen en de middelste met zand: in totaal 21.600 m3. De dam die na het springen
van de ongewapend betonnen silobodems ontstaat, is aan beide kanaalzijden beschermd met vloeistalen puntdeuren (175 ton), te
verhogen met klei uit een nabij depot, die uitspoeling voorkomt. Deze dam is niet te verwijderen. Vliegtuigbommen hebben op de
bomvrije pomphuisdekking weinig effect. Een verwoesting van het gebouw laat de dam in omvang groeien. NA, CITB, 2.13.40, brief
ChCIB, No.665G, 1-10-1935, aan Hoofdingenieur RWS, District Amsterdam-Boven-Rijn I en II.
489 Van der Ham, Heersen en beheersen, 110, Spanjaerdt Speckman, Het voormalig Oostfront der Vesting Holland, 10, D. Winkelman,
De keersluis bij Jutphaas, 3-9. Over de inundatiemogelijkheden (6e kom, noodmaatregelen): Visser, ‘De Genie en de 6e kom’, 17-24.
490 Bredasche Courant, 20-4-1935, Het Vaderland, 25-4-1935.
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over de kwestie van de kwetsbare schietgaten van de betonkazematten. In mei 1935 is het rapport van de
Bruggencommissie verschenen. Bij het ontwerp van de schietgaten van de brugkazematten past het CITB,
in aanvulling op spoorstaafvertanding, pantserplaten met minimaal schietgat toe. Maar De Man meent dat
het vuren door pantserplaat, zoals toegepast bij de kazematten van de Zuiderzeewerken, niet alle
tekortkomingen van de betonkazemat wegneemt. Het voorschrift VII is gebaseerd op ervaringen uit de
Eerste Wereldoorlog en is nooit geactualiseerd. De Man beschouwt het als verouderd. In een brief van 21
maart 1936 becommentarieert het hoofd de op de vestingbegroting voorkomende pro memorie-post “het
maken van gewapend-betonkazematten op nader aan te geven verdedigingswerken”. De Man, die op de
hoogte is van de internationale ontwikkelingen in de vestingbouw, geeft commentaar: “Naar mijn mening
is het noodzakelijk dat granaatvrije gevechtsschuilplaatsen voor zware mitrailleursectiën en antivechtwagengeschut in den vervolge volledig gemaskeerd zullen worden uitgevoerd. Daarbij zal het mijns
inziens in vele gevallen noodzakelijk blijken te zijn, dat granaatvrije gevechtsschuilplaatsen worden
vervaardigd in den vorm van kleine stalen vaste overdekkingen met een uiterst klein schietgat, gelijk op
groote schaal zijn toegepast bij de Italiaansche grensversterkingen aan de Fransche grens“.491 De Man stelt
voor om de omschrijving op de vestingbegroting 1937 te wijzigen in het "het maken van granaatvrije
gevechtsschuilplaatsen met bijbehorende afwachtingschuilplaatsen voor zware mitrailleursectiën op nader
aan te geven plaatsen”. De ‘kleine stalen vaste overdekkingen’ is de eerste verwijzing naar de nieuwe
chroomnikkelstalen kazemat, gietstalen kazemat of kortweg: G-kazemat.
Anderhalve maand later, op 5 mei 1936, fietst De Man langs de zojuist voltooide betonkazematten
van Fort aan de Bildtstraat. Zijn oordeel is vernietigend. Hij noteert: “Kazemat E. Reliëf zeer groot.
Omringend hek onjuist. Wit betonvlak boven grond uitstekend. Poging tot maskering schietgat gedoemd te
mislukken. Kippegaas dekking voldoet niet. Rietscherm. Kazematten op Fort aan de Bildtstraat. Als voren
door Genietroepen gebouwde kazemat. Haken verkeerd. Opening ingang onjuist. Kazemat F. Te zien door
leegstaande woning in Frederik Hendrikstraat. Witte beton. Enorm reliëf”.492
En het is niet alleen de uitvoering die hem zorgen baart. Ook het vuren met het stuk 6 Kazemat en
zware mitrailleur vanuit de betonkazematten is problematisch. In 1934 bouwt de Groningse
eerstaanwezend ingenieur luitenant-kolonel Beudt op de Legerplaats bij Oldebroek een gevechtsruimte
volgens de richtlijnen van voorschrift VII, voorzien van de maximale frontdekking (2,3 m) met het diepe,
met spoorstaaf vertande schietgat. Dit schietgat is af te sluiten met twee horizontaal schuivende stalen
luiken, zoals ook toegepast in de mitrailleurkazematten van de Zuiderzeewerken. De bezetting kan in de
“imitatie-kazemat” oefenen, zodat er op termijn “voldoende geoefend personeel” beschikbaar zal zijn. Ook
kan het CITB de visuele en auditieve belasting testen, die het vuren door het schietgat met zich
meebrengt.493 Het vuren uit de kazemat, zo wijst een oefening op 10 juni 1936 uit, is een beproeving. “Den
zeer scherpen knal, groote gasdruk, groote rookontwikkeling, zand en stof dat uit het schietgat naar binnen
werd gezogen” maakt het vuren met het kanon 6 Kazemat zeer moeilijk. Het stuk 5 lang 50 geeft minder
problemen, omdat de loop uit het schietgat steekt. Maar het vuren met de zware mitrailleur is een
inspannende bezigheid: “Er werd zeer veel hinder ondervonden van het van de wanden terugkaatsende
geluid; dit geluid stoort zoo erg, dat tijdens het vuren het gebruik maken van de spreekbuis voor
commando’s onmogelijk is, terwijl het op de bediening in hooge mate zenuwstorend werkt. De officier, die
als schutter optrad, bemerkte tijdens het vuur dan ook niet dat hij op den schouder geklopt werd, als teeken
dat het vuur moest worden gestaakt, en dat terwijl nog niet eens gebruik werd gemaakt van gasmasker en
gasslang". Nader onderzoek naar geluiddemping, rookafvoer en schietgatafsluiting is nodig, gezien de
moeilijke taak van de bezetting van de kazemat: “Zij moeten werken steeds met gasmaskers op, door middel
van gasslangen gekoppeld aan de wanden van de kazemat, dus onder zeer ongunstige omstandigheden, in
een kleine, slecht verlichte ruimte, welke onder geen voorwaarde verlaten mag worden en waaruit
teruggang ook practisch onmogelijk is. Dit personeel zal een zeer hoog moreel moeten hebben; alles zal dan
ook dienen te geschieden om dit moreel te verheffen, het leven in de kazemat dragelijk te maken en de
bediening zoo eenvoudig mogelijk". De forse frontdekking, waardoor de mond van het wapen niet buiten
deze dekking steekt, is onderdeel van het probleem. Dit is eigen aan het schietgat en dit kan men alleen
verminderen door gebruik van pantserplaten, zo meent De Man.494
Ondertussen ontwerpen de Eerstaanwezendschappen kazematten ter compensatie van de
NA, CITB, 2.13.40, 108, brief HCITB, No.106G, 21-3-1936, aan IdG.
NA, CITB, 2.13.40, 96, Verslag ‘Bezoek stellinggedeelte bij Utrecht’ 5-5-1936.
493 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief CITB, No.247G, 19-9-1934, aan EaI Groningen. NA, HKVgH, 3.09.20, 41, 874, kantbrief IdG, No.1338G,
3-11-1934, bij brief CVgH No.874G, ongedateerd. Nieuwsblad van het Noorden, 28-3-1935
494 NA, HKVgH, 3.09.20, 46, 727, brief CVgH, No.727G, 22-6-1936, aan MvD. Met ’Verslag van de schietoefening op 10 juni 1936 in de
Legerplaats te Oldebroek gehouden in de oefenkazematten met de kanonnen van 6 Kaz, 5 c.M. en de mitr. ‘08/’15’. De bemanningen
van kanonkazemat met 6 Kazemat oefenen vanuit een houten gevechtsopstelling te Waalsdorp, in 1934-’35 incidenteel uit
kazematten Fort aan de Bildtstraat en Den Oever, op basis waarvan in 1936 besloten is tot bouw van een gewapend betonnen
oefengevechtsruimte kazemat (W.21-28), Legerplaats bij Oldebroek. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 51.
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uitbreiding van het Rijkswegennet. De Gorinchemse eerstaanwezend ingenieur Spanjaerdt Speckman
voltooit op 6 juli 1936 een tweede ontwerp voor een betonnen kanonkazemat en twee
mitrailleurkazematten op het Fort aan de Uppelsche Dijk, vanwege de doorsnijding door rijksweg 27. In het
eerste ontwerp heeft de kanonkazemat de gebruikelijke, met spoorstaaf getande schietgaten. Nu stelt
Spanjaerdt Speckman voor om pantserplaten toe te passen.495 Op 3 september 1936 bepaalt minister Colijn
dat men bij alle frontale kazematten voortaan gebruik moet maken van die pantserplaten.496 Daarmee is de
kwestie echter niet opgelost. Kort voor de jaarwisseling van 1937 beproeft het Tweede Regiment
Veldartillerie het vuren door pantserplaat met de vuurmonden 6 Kazemat en 5 lang 50. De artillerieofficier
is niet onder de indruk. “Een betere afsluiting van het schietgat dan zooals op het oogenblik bestaat, komt
mij zeer gewenscht en mogelijk voor, bij voorbeeld met een zoo noodig dubbel uitgevoerd bolschild", zo
constateert hij in zijn verslag. Nu raken er gemakkelijk scherven, projectielen en, wanneer die ketsen op
spoorstaven, zelfs druppels gesmolten lood in de gevechtsruimte. Ook zijn rook en geluid moeilijk naar
buiten te krijgen, terwijl vijandelijke projectielen het schietgat gemakkelijk zullen vinden. 497 In 1937
constateert de inspecteur der artillerie over de pantserplaten van de brugkazematten: ”Het lijdt dan ook
niet den minste twijfel, dat bij de groote opening van het schietgat de daarachter opgestelde bediening te
eenenmale onvoldoende is beschermd en de kijkers aan ernstige beschadiging, zoo niet vernietiging zijn
blootgesteld". 498 Een krachtiger pleidooi voor een radicaal andere manier van kazematontwerp is
nauwelijks denkbaar. Is het een verrassing, dat het CITB hier de oplossing brengt?
7.4.2

De eerste schetsen van de ‘pantser-kazemat’: Ridderschapskade, Pannerden.

Hoe krijgt die oplossing van het probleem van het kwetsbare schietgat van betonkazematten vorm? De
Mans pleidooi voor een krachtiger manier van vestingbouw krijgt al snel concrete inhoud. Op 29 mei 1936
heeft het hoofd CITB een eerste schets van een nieuwe "pantserkazemat" gereed. Hij bericht de chef staf
Vesting Holland dat dit type geschikt is ter verontzijdiging van de aanleg van de rijksweg van Utrecht naar
Hilversum.499 Dit eerste ontwerp bestaat uit een in plattegrond eivormige gietstalen koepel, gegoten in twee
delen (wand en bovendekking, respectievelijk 5,5 en 6 ton), met elkaar verbonden door koppelbouten, met
boven het schietgat een horizontale luifel, die met twee bouten aan de dekking is bevestigd. Nog geen week
later is er een tweede versie. Op een afdruk van het eerste ontwerp zijn met oranjekleurige stift correcties
aangebracht. De deuvelverbindingen met koppelbouten, die de twee hoofddelen van de gietstalen kazemat
bij elkaar houden, zijn verbreed en hebben een vloeiende contour gekregen. Luifel en afdekking van de
koepel bestaan uit één stuk. Aan de keelzijde is een trap getekend, waaruit blijkt dat de inbouw in een
betonlichaam gepland was.500
De inspiratiebron voor deze gietstalen koepel is niet de Pamart-koepel die De Man in 1920 op Fort
de Souville bestudeert, noch zijn het de koepels uit de Maginotlinie, waarmee hij bekend is.501 In het CITBarchief is op transparantpapier overgetrokken schets van een gasdichte mitrailleurkazemat aanwezig, zoals
afgebeeld in een aflevering uit 1934 van Vierteljahreshefte für Pioniere.502 Deze overtrek, gemaakt door De
Man, laat een eivormige, lage gietstalen koepel zien, waar aan de frontzijde een mitrailleur uitsteekt. De
toegangsopening en het schietgat zijn af te sluiten met gaasdoek, terwijl in de kazemat een handbediend
ventilatieapparaat zichtbaar is, voor het bewerkstelligen van overdruk. De koepel is gedeeltelijk onder het
maaiveld geplaatst, om het reliëf zo klein mogelijk te houden. Ter maskering gaat het bovendeel van de
koepel schuil onder een lichte gronddekking. De stukbediening komt aan de achterzijde de kazemat binnen,
via een klein portaal, dat aan de bovenzijde van een ingangsluik voorzien. Dit portaal is met bouten aan de
koepel vastgezet. Hoewel de afbeelding uit de Vierteljahresheft de aard noch de specifieke plaats van het
werk vermeldt, lijkt het van Italiaanse herkomst. Hoog in de Alpen heeft de Italiaanse genie langs de Franse,
Zwitserse en Oostenrijkse grens in de jaren ’20 en ‘30 gietstalen en betonnen koepelkazematten voor
mitrailleur en pantserafweergeschut gebouwd.503 Tussen 1914-‘18 ontwerpen Italiaanse genisten aan het
Oostenrijkse front in plattegrond eivormige mitrailleurkoepels, en in de rotsen uitgehouwde
NA, HKVgH, 3.09.20, 46, 817, brief EaI Gorinchem, No.456G, 6-7-1936, aan MvD, met voorontwerp en nota van toelichting.
NA, HKVgH, 3.09.20, 47, 1034, brief MvD Geh.Litt.H168, 3-9-1936, aan MvW.
497 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1164, “Verslag van de schietoefeningen met kazematgeschut ingevolge brief I.d.A. d.d. 1 september
1936, No.762G”, 2e Regiment Veldartillerie, verslag no. 23, 29-1-1937. Verslag van schietproeven, door (met spoorstaaf
gestabiliseerde) pantserplaten van één van de kazematten.
498 NA, Veldleger HK, 3.09.20, C1164, brief IdA, No.993G, 26-10-1937, aan MvD.
499 NA, CITB, 2.13.40, 96, brief CITB, No.26/tG, 29-5-1936, aan ChStaf VgH.
500 NA, CITB, 2.13.40, 96, tekening CITB No.1235/tG, in 1 blad (29-5-1936). 93, tekening CITB 1236/tG, ‘Romp voor een gietstalen
kazemat voor een zware mitrailleur’, in 1 blad (3-6-1936).
501 Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 53, Visser en Van Wieringen, Kazematten in het Interbellum, 125, waar de Pamart-koepel als bron
voor de G-kazemat is geduid.
502 NA, CITB, 2.13.40, 90, ongedateerde schets, met bijschrift, overgetrokken uit Vierteljahreshefte für Pioniere, 1934, p. 245.
503 Zie de collectie koepelmodellen uit 1914-‘43, Museo del Genio, Rome.
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artilleriekazematten, waarvan het schietgat zo klein mogelijk is gehouden, door toepassing van gietstalen
koepelschilden. 504 Schaalmodellen, die te zien zijn in het Museo del Genio te Rome, vertonen grote
overeenkomsten met De Mans “pantserkazemat”. De Italiaanse koepels bestaan, afhankelijk van de
uitvoering, uit twee of drie delen, die door zware bouten met elkaar zijn verenigd. De koepels zijn op de
wapening verankerd en ingegoten in een klein betonlichaam en steken veelal als enig zichtbaar deel van de
kazemat boven het maaiveld uit. Het kleine schietgat is vanwege afmeting en maskering moeilijk
waarneembaar. Kan het zijn dat majoor De Man deze koepels kent? Nu wil het toeval dat De Man al vanaf
zijn jeugd zijn vakanties vele jaren doorbracht in het hooggebergte van Zwitserland, onder andere nabij de
Italiaanse grens.505 Hij is een geoefend bergwandelaar en is bovendien, zo blijkt uit de vestingbegroting
1937, op de hoogte van het bestaan van de Italiaanse kazematkoepels. Het is dus mogelijk dat hij uit de
eerste hand inlichtingen heeft vergaard. Ook heeft De Man militaire contacten in het neutrale Zwitserland.
In oktober 1926 is hij lid van de delegatie, die Koningin Wilhelmina begeleidt bij een bezoek aan Bern.506
Het is niet ondenkbaar dat die contacten hem informatie over de Italiaanse werken hebben verstrekt.
Dat De Man de schets uit de Vierteljahresheft niet alleen kopieert, maar zich er ook door laat
inspireren, blijkt uit twee tekeningen. Deze schetsen, die dateren uit het voorjaar van 1936, zijn de oudst
bewaarde tekeningen van de “pantserkazemat”. Op beide schetsen is een gietstalen kazemat te zien, zonder
luifel, maar met betonlichaam. Eén variant betreft een koepelkazemat voor zware mitrailleur (5 x 5 m),
terwijl de tweede schets een koepelkazemat laat zien met een pantserafweerkanon op intrekbaar affuit (6,5
x 5 m). De mitrailleurkazemat ligt vrijwel geheel onder het maaiveld, terwijl de kanonkazemat is ingegraven
in een voor het voorbereide gevechtsterrein van de Vesting Holland zo kenmerkend element: de
inundatiekering. Van beide werken steken alleen fragmenten van koepel met frontaal schietgat en
achteringang boven het maaiveld uit. De betonlichamen, aan de frontzijde afgeschuind, stabiliseren de
gietstalen koepel. In de vloer van de koepels is een tweedelig, ovaal luik opgenomen, dat leidt naar een
onderliggende munitieopslagplaats. De kanonkazemat heeft naast deze bergplaats een kleine
afwachtingsruimte. Door de eivormige doorsnede van het koepellichaam is het schietgat altijd tegenover
het ingangsluik gesitueerd; het schootsveld is frontaal of enfilerend. Er is een periscoopgat en de koepel is
van het portaal gescheiden door een stalen luik. Dat portaal bestaat uit twee gekoppelde doosvormige
kubussen (elk 1 x 1 x 1 m), waarvan de eerste aan de bovenzijde een toegangsluik heeft en de tweede
functioneert als gassluis. Dit portaal is gekopieerd van de schets uit de Vierteljahresheft. De kanonkoepel
heeft een derde portaalelement, in verband met in- en uitbouw van het kanon. Deze uit gietstalen platen
vervaardigde kubussen zijn door koppelboutverbindingen bevestigd aan het onderste deel van de koepel.
Bij de kanonkazemat is aan de achterzijde van de koepel een trap onder betondekking aangebracht. Een
stalen rabat beschermt de bouwwerken tegen onderschieting. 507 In juni 1936 tekent De Man kleine
verbeteringen aan het ontwerp. 508 De plattegrond van het betonlichaam is nu asymmetrisch en de
munitiekelder is kleiner van omvang.
Eind mei 1936 stelt De Man voor om ter verontzijdiging van de aanleg van de weg UtrechtHilversum twee werkjes in de inundatiekade te eisen. 509 Op een schets van 1 augustus 1936 zijn deze
kanonkazematten in de Ridderschapskade ingetekend, die voor de rondweg van Utrecht is omgelegd en als
inundatiekering deel uitmaakt van de frontverkorting van het Oostfront. Door de rondweg kan een deel van
de geplande kazematbouw vanwege de doorsnijding van Fort aan de Bildtstraat geen doorgang vinden.
Voor De Man is het aanleiding de betonkazemat te vervangen door een gietstalen exemplaar. Zijn vluchtig
A. Guidetti, Casemates dans le roc pour l’Artillerie, Revue du Génie militaire, 1921, 172-179 (uittreksel Rivista di artigliera e genio,
februari-maart 1921). De Italianen berekenden dat een beweegbare kanonkoepel zesmaal zoveel kost als opstelling in een
uitgehakte kazemat, achter gietijzeren pantser met schietgatraam. Na 1918 is het onderzoek geïntensiveerd en zijn varianten van
koepelkazematten tot 1943 gebouwd bij grensovergangen, speciaal bij hoge passen in de Alpen.
505 De Man brengt zijn vakanties regelmatig alleen door, onder andere te Kanderberg bij Lötschberg (ten zuiden van Bern), waar hij
per trein arriveert. Mededeling mevrouw J.C. de Man-Buschkens, Noordwijk 1999. In 1871 verliest Frankrijk Elzas en Lotharingen en
dus de doorgaande treinverbinding met Basel. De Franse regering kiest voor een nieuwe spoorverbinding naar Zwitserland en Italië
via Jura en grensplaats Delle. Van hieruit is Bern te bereiken, waar Maatschappij Bern-Lötschberg-Simplon via de nieuwe
Simplontunnel aansluit op het Italiaanse Selle. In 1911 is de tunnel Lötschberg-Brig gereed; in 1913 is de verbinding in gebruik.
Maar door de teruggave van Elzas en Lotharingen functioneert Basel weer; de lijn is nooit succesvol geweest. Ook nu nog is het een
comfortabele manier om van Kandersteg naar de Italiaanse Alpen te komen.
506 Persoonlijke nalatenschap J.H. de Man, Castricum, verzameling foto’s en documenten, waaronder KB No. 63, 1 augustus 1927: op
grond van zijn verdiensten benoemt Koningin Wilhelmina De Man in 1927 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de gekruiste
zwaarden. Mededeling mevrouw J.C. de Man-Buschkens. Het bezoek vindt plaats in de eerste periode dat Mussolini de Italiaanse
grens met Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk op grote schaal versterkt.
507 NA, CITB, 2.13.40, 90, map ‘Verbetering kazematten / Verbeterde kazematten’, 2 kazematten in plattegrond en doorsnede,
ongedateerd (juni 1936?). 93, ongedateerde kostenbegroting ‘Het bouwen van een kazemat voor mitrailleur zonder gronddekking’
en ‘Het bouwen van een kazemat voor opstelling van een kanon zonder gronddekking’.
508 NA, CITB, 2.13.40, 90, tekening CITB No.1235/tG, ‘Gietstalen kazemat voor zware mitrailleur’, ‘Verbeterd voorontwerp’, in 1 blad
(27-6-1936, getekend 19 juni).
509 NA, HKVgH, 3.09.20, 46, 135, brief CITB, No.26/tG, 29-5-1936, aan CVgH.
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gekrabbelde schetsje laat twee kanonkazematten zien, geheel opgenomen in de inundatiekade. Het
betonwerk herbergt twee koepels en heeft een lichte gronddekking. De koepelgevechtsruimten zijn
onderling verbonden door een 25 m lange gang. Van de mitrailleurkazemat is de doorsnede geschetst.510
Tussen 29 juni en 10 juli 1936 onderneemt De Man een dienstreis naar Frankrijk. Naar het doel van
de reis blijft het gissen: er is geen verslag. Het is verleidelijk om te speculeren dat De Man tracht tijdens de
reis inlichtingen te verzamelen over productie van dergelijke koepels, maar hiervoor is geen enkel bewijs
voorhanden. 511 Als hij terugkeert, vraagt hij op 4 augustus toestemming om een koepelmodel “op ware
grootte” te mogen maken. Deze “kazemat, die in eenigszins gewijzigden vorm (afmetingen naar behoefte
grooter) ook als gevechtsdekking voor een infanteriekanon zou kunnen worden gemaakt, is bestemd voor
toepassing als eigenlijke kazematruimte naar volledig te maskeeren dekkingen voor zware mitrailleurs en
infanteriegeschut”.512 Daags erna, op 5 augustus, bericht De Man aan de inspecteur der genie dat hij ook
lichte gietstalen kazematten tekent, bestemd voor de bouw op plaatsen waar tijdelijke weerstand geleverd
wordt, zoals in stelling bij Wijk bij Duurstede. "Bij de bespreking welke ik begin juni met U mocht hebben,
toonde ik U het voorontwerp van een gietstalen kazemat, alsmede verschillende schetsen nopens de
volledig gemaskeerde toepassing daarvan, al dan niet in combinatie met een gewapend-beton
afwachtingsdekking. (…) Ik ben thans doende nog een gewijzigd ontwerp voor de inrichting van het
schietgat van een dergelijke kazemat te maken, waarbij er naar wordt gestreefd deze kazemat te doen
beantwoorden aan den eisch, dat het schietgat om het wapen nagenoeg geheel afgesloten zal zijn. Begin
volgende week hoop ik, gevolg gevende aan Uw desbetreffende mondelinge opdracht, het voorstel in te
dienen om het vereischte bedrag te mijner beschikking te stellen voor het doen aanmaken van het model
van zulk een gietstalen kazemat. De kosten voor den bouw van een dergelijke gietstalen kazemat, met
inbegrip van twee gietstalen opgeschroefde ingangsgedeelten, evenals het gewapend betonfundeeringswerk, worden globaal beraamd op f 9.900,- voor een kanonkazemat en f 6.800,- voor een
kazemat voor een zware mitrailleur".513
In augustus 1936 biedt hij de inspecteur dit verbeterde voorontwerp aan. "De gietstalen kazemat
is bedoeld als de eigenlijke kazematruimte, als onderdeel van een dekking, ter vervanging van de tot nu toe
gebezigde modellen". Naast het uiterst kleine reliëf heeft de kazemat het voordeel dat “het zeer trefbare,
wijde, trechtervormige schietgat, dat bij gewapend beton-kazematten onvermijdelijk is” ontbreekt en dat
het wapen naar buiten steekt en er dus nauwelijks rook in het schietgat komt. De constructie kan waterdicht
zijn en de kazemat is ook bij hoge grondwaterstand probleemloos toepasbaar. De Man verwacht dat alle
onderdelen in Nederland zijn te fabriceren. Te zijner tijd kan de kazemat “in eenigszins gewijzigden vorm
(afmeetingen naar behoefte grooter) ook als gevechtsdekking voor een infanteriekanon” gemaakt worden.
De vervaardiging van het proefmodel laat op zich wachten. Op 12 november ontvangt het aannemersbedrijf
het bestek. Het model, waarvan het ontwerp niet is bewaard, heeft grote gelijkenis gehad met het Texelse
schietobject van een jaar later, is uitgevoerd in hout en lichte materialen en staat opgesteld in een loods op
het Kamp te Waalsdorp. In december 1936 tekent De Man een kazemataffuit met gasdichte boldoorvoering
voor mitrailleur. Het trechtervormige schietgat van de betonkazemat transformeert zo tot het schietgat met
boldoorvoer: een sterk weerstandbiedend deel van de gietstalen kazemat.514
Dit ontwerp krijgt een warm onthaal bij de legerleiding. Commandant Vesting Holland Röell schrijft
in de zomer van 1936: “als voor opstelling van mitrailleurs en kanonnen het tegenwoordige systeem van
kazemattenbouw wordt verlaten en in plaats daarvan gietstalen koepels, waarvan het ontwerp, voor zoover
mij bekend is, reeds in bewerking is, zouden kunnen worden toegepast, zou daardoor in de eerste plaats
ten aanzien van het schietgat een groote verbetering kunnen worden verkregen".515 En wanneer Röell op 4
november 1936 voor de vestingbegroting 1937 zijn obligate aanbeveling doet voor kazematbouw, wil hij
200.000 gulden reserveren voor “het maken van gewapend beton (c.q. gietstalen) kazematten”. 516 Eind
1936, als hij het proefmodel heeft gezien, vindt de betonkazemat geen genade meer in zijn ogen. “Met name
acht ik het voordeel van de gietstalen kazemat gelegen in het zeer kleine reliëf der gevechtsdekking,
waardoor een maskeering uitermate wordt vergemakkelijkt en voorts het kleine schietgat waarbuiten het
wapen uitsteekt, met alle voordeelen hieraan verbonden, van zoo overwegend belang, dat ik het niet
Deze schets is uitgewerkt: NA, CITB, 90, tekening CITB, No.1237/tG, in 1 blad, 21 juni 1936, ‘Schetsontwerp bouw gevechts- en
afwachtingsdekkingen voor een sectie zw. mtr. (2 stukken) in verband met den aanleg van den rondweg om Utrecht’.
511 NA, CITB, 2.13.40, 130, treinbiljet J.H. de Man, dienstreis Frankrijk, 29 juni tot 10 juli 1936. 189, brief CITB No.166/tA, 4-8-1936,
aan IdG, (niet bijgevoegde) ‘declaratie ‘Frankrijk-reis’ J.H. de Man.
512 NA, CITB, 2.13.40, 90, brief CITB, No.43/tG, 4-8-1936, aan IdG. Archief IdG, 1474, dezelfde brief, met onderschrift CVgH.
513 NA, CITB, 2.13.40, 93, brief CITB, No.310/tG, 5-8-1936, aan IdG.
514 NA, CITB, 2.13.40, 90, brief Th. Smeulders Aannemersbedrijf, 12-11-1936, aan CITB, ontvangstbevestiging bestek met tekening
1251/tG. 89, tekening CITB No.1260/tG, in 1 blad (12-1936) ‘Schetsontwerp voor een gietstalen kazemat voorzien van een
kazemataffuit met boldoorvoering van den mitrailleur’.
515 NA, HKVgH, 3.09.20, 46, 848, brief CVgH, No.848G, 29-7-1936, aan MvD.
516 NA, HKVgH, 3.09.20, 47, 1188, brief CVgH, No.1188G, 4-11-1936, aan C1eGC, C2eGC.
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verantwoord vindt om nog betonkazematten van het bestaande type (althans voor mitrailleurs) te bouwen.
Deze aangelegenheid is thans urgent voor de vijf nog te bouwen mitrailleurkazematten te Jutphaas”, maar
zou dat ook zijn voor de kazematten ter verontzijdiging van de aanleg van rijkswegen 15 en 26,
respectievelijk te Dalem en aan de Uppelsche Dijk.517
Ten behoeve van het verzekeren van Lekwater voor de inundatie van Vesting Holland bestudeert
het CITB op de toepassing van kanonkazematten bij Fort Pannerden. De kanonnen moeten een vijandelijke
afdamming belemmeren en een strategische overvalling via de Waal voorkomen. In dit ontwerp is voor het
eerst de invloed van de experimentele gietstalen kazemat zichtbaar. Minister Colijn wil er in de zomer van
1936 op advies van Bruggencommissie twee dubbele kanonkazematten (W.21-28) bouwen.518 Het plan is
om het fort te bewapenen met drie Skoda kanonnen 7,5 lang 30 met aangebouwde richtmiddelen, afkomstig
van de marine. Maar die vuurmond is niet gemakkelijk te kazematteren. Op 29 juni 1936 spreken majoor
Fabius, kapitein Mulder en majoor De Man elkaar. Het resultaat is vastgelegd in een schets.519 De dubbele
kanonkazemat, naar het model van de Zuiderzeewerken, heeft een breed en diep schietgat, dat niet is
afgesloten met een pantserplaat met uitgezaagd schietgat, maar door een dubbel uitgevoerd gietstalen
schild. Dit met de kanonsloop meebewegend schild, dat achter het frontpantser is opgesteld, blijkt echter
een onbevredigende oplossing, wellicht vanwege de richtmiddelen. Ook de uitvoering als dubbele
kanonkazemat, een ontwerp dat bij de Zuiderzeewerken nog acceptabel is, is nu niet akkoord. De Man kiest
voor drie kanonkazematten met gietstalen voordekking, die herinneren aan de ontwerpen van Italiaanse
artilleriekazematten in de Alpen. 520 Door de voordekkingen ontstaat een minimaal schietgat, zodat de
stukbediening zo min mogelijk last heeft van de mondingsknal van het geschut. Ter bevordering van de
maskering plaatst De Man het schietgat zo laag mogelijk en hoewel dit niet loodrecht op de
schootsveldbisectrice staat, blijft het kwetsbaar voor vijandelijk vuur. Volgens De Man is dit het gevolg van
het type geschut en daarmee een “onoplosbaar, zeer zwak punt”. Het gebruik van gietstaal kan ten opzichte
van oplossingen in gewapend beton deze zwakte wel verkleinen.521 Eind december 1938 rapporteert de
Commissie ad hoc Bijlandsch Kanaal over het gevaar van een strategische overvalling bij Pannerden. De
commissie is van mening dat de aanschaf van ten minste één rivierkanonneerboot, in combinatie met vijf of
zes mitrailleurkazematten, effectiever is dan zware kanonkazematten. Deze zijn voor geschut of vliegtuigen
een gemakkelijk doelwit. De Man is het hiermee eens: de kanonkazemat vervalt.522
[74 handgeschreven notitie (J.H. de Man), ‘Bezoek stellinggedeelte bij Utrecht’, CITB, Vesting Holland 5 mei 1936, NA]
[75 tekening (overtrek J.H. de Man) dsn Gasdichter MG-Stand, Vierteljahreshefte für Pioniere, CITB, Vesting Holland 1934, NA]
[76 foto De Man bij Fründenhorn en Blümlisalphorn, Zwitserland, ca. 1930, collectie J.C. de Man-Buschkens]
[77 tekening dsn pantserkazemat voor mitrailleur, CITB, Vesting Holland voorjaar 1936, NA/FM]
[78 tekening pg pantserkazemat voor mitrailleur, CITB, Vesting Holland voorjaar 1936, NA/FM]
[79 tekening dsn, pg pantserkazemat voor kanon in inundatiekade, CITB, Vesting Holland voorjaar 1936, NA]
[80 situatieschets pg, dsn kanon- en mitrailleurkazemat Ridderschapskade, CITB, Vesting Holland augustus 1936, NA]
[81 schets pg kazemat voor twee kanonnen 7 lang 30, afwachtingsruimte met stalen tank, CITB, Pannerden juni 1936, NA]
[82 schets pg, dsn met loop bewegend schild achter gefixeerde schild in kazemat, CITB, Pannerden juni 1936, NA]
[83 tekening 1:100, pg, dsn kanonkazemat met gietstalen voordekking voor kanon 7 lang 30, CITB, Pannerden juli 1936, NA]

7.4.3

Implementatie van de G-kazemat, maar ook verder onderzoek: Texel

De mare van de gietstalen kazemat verspreidt zich snel. Na juli 1936 past het CITB het plan voor Jutphaas
aan: ook hier wijkt beton voor gietstaal. Op 5 januari 1937 stuurt De Man zijn ontwerpen aan inspecteur
NA, HKVgH, 3.09.20, 47, 1382, brief CVgH, No.1382G, 28-12-1936, aan MvD.
NA, CITB, 2.13.40, 90, schetsontwerp CITB No.1240/tG t/m 1247/tG, 13-7-1936, nota van toelichting 36/tG, 16-7-1936.
519 NA, CITB, 2.13.40, 90, schets ‘Resultaten bespreking op 29 juni 1936 met Majoor Fabius en Kapitein Mulder’.
520 De Man is hierin gesteund door ChGS. NA, CITB, 2.13.40, 90, brief ChGS, No.2882ZG, 22-7-1936, aan MvD.
521 Dit zeldzame ontwerp voor een artilleriekazemat heeft naast het munitiemagazijn (met –lift) een hulzenlokaal, met afvoerbuis
vanuit de gevechtsruimte. In de kazemat is overdruk, zodat de bezetting minder last heeft van rookgassen. Er zijn elektrische
exhausters die gezuiverde buitenlucht aanzuigen. De opening in de keelzijde, voor het inbrengen van de kanonnen, kan men met
gietbeton dichten. Eén van de geschutskazematten is geprojecteerd bij het veer aan het Pannerdensch Kanaal; de andere twee, met
een vrijwel gelijk schootsveld, bij de bocht in de Waal ten westen van Fort Pannerden. Tussen de kazematten zijn
zoeklichtopstellingen, die telefonisch met de commandopost op het fort verbonden zijn. De wapeningen en inrichting van de drie
werkjes volgen voorschrift VII, met verbeteringen die bij de brugkazematten zijn toegepast. NA, CITB, 2.13.40, 90, tekening CITB
No.1242/tG, 15 juli 1936, in 8 bladen, 3e blad, ‘Schetsontwerp voor het opstellen van geschut van 7½ l. 30 nabij Pannerden’.
522 NA, CITB, 2.13.40, 123, Rapport ´Cie. ad hoc Bijlandsch Kanaal', 15-2-1939 (MR 30-12-1938, No.516ZG). Een kanonneerboot blijkt
te duur. In oktober 1939 plaatst N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij van Bouw en Betonwerken twee hergebruikte
vuurmonden van 7 lang 40 onder een gewapend betonnen afdekplaat op Fort Pannerden. Aan de frontzijde is de dekking voorzien
van hergebruikte pantserplaten, deels met observatiesleuven naast het schietgat. NA, Veldleger, 2.13.18.01, C1113, brief OLZ,
No.8864G, 26-10-1939, aan MvD. IdG, 2.13.45, R82, ongenummerde en niet gesigneerde tekening, 12-4-1940, ‘Afdekplaat van
gewapend beton op de frontbatterij van het Fort Pannerden’, op 18 april aanbesteed aan de N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij
van Bouw- en Betonwerken. De direct rondom het sperfort te vinden gevechtsopstellingen S(3a)fl en Szw(3a)fl zijn in de zomer van
1939 gebouwd. Van der Heijden en Ruissen, Fort Pannerden, 82-84, 86, 101.
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der genie Beltman. Er is een duidelijke verwantschap met de schets voor de gietstalen kazematten in de
Ridderschapskade. 523 Ook hier opteert hij voor de toepassing van ingebetonneerde gietstalen koepels,
geheel geplaatst binnen het profiel van de inundatiekade. Maar er zijn ook verschillen. Op elk werk is slechts
één koepel opgesteld en de eenvoudige versie van mitrailleurkazemat met ondergelegen munitiebergplaats
is niet meer toegepast. Het CITB kiest voor een volwaardige variant met gevechtskoepel, waarachter een
lager gelegen afwachtingsruimte met achteringang. De Man blijft worstelen met oplossing voor de
afdekking van de mitrailleurkazemat met achteringang, maar zonder schuilplaats. Welke vorm moet de
bovendekking het toegangsluik krijgen? Enkele opties vallen af: de gietstalen kubus, een ingebetonneerd
pakket spoorstaven. Hij overweegt een oplossing met scheepspantserplaat: ”in dezen vorm zou de kazemat
kunnen worden toegepast in bijzondere gevallen, waarbij men afziet van het maken van een aangebouwde
afwachtingsdekking (c.q. waarbij men de afwachtingsdekking als een gebetonneerde stalen tank onder de
gevechtsschuilplaats maakt)”.524
Op 18 januari 1937, voordat de kazemat aan schietproeven is onderworpen, wenst chef generale
staf Reijnders “dat het tegenwoordige type betonkazematten in de Vesting Holland zoo spoedig mogelijk
zal worden vervangen door een gietstalen kazemat”. 525 Door de geringe trefbaarheid acht hij een
weerstandsvermogen (W.15-21) in plaats van (W.21-28) verantwoord. Zo blijven de kosten beheersbaar.
Binnen een week antwoordt de minister. Met de grootste spoed dient de procedure voor de ontwikkeling
van deze kazemat aan te vangen: in juli 1937, dus binnen zes maanden, moet het ontwerp gereed zijn.
Bovendien zijn “in afwachting van een te bouwen proefkazemat alle beslissingen dan wel voorbereidingen
voor de bouw van nieuwe kazematten opgeschort”. 526 De commandant Vesting Holland vreest dat
proefnemingen tot uitstel kunnen leiden. En dat, zo stelt Röell, terwijl “naar mijne meening de
Nederlandsche industrie voldoende ervaring bezit inzake het vervaardigen van deugdelijk gietstaal en
voorts over den weerstand van pantserplaten zoowel hier te lande als op grond van buitenlandsche
toepassingen voldoende gegevens voorhanden zijn. De onderwerpelijke proeven zullen den bouw van
gietstalen kazematten kunnen vertragen en als zulks ten gevolge zou kunnen hebben dat de kazematten bij
Jutphaas, Uppelsche Dijk en Dalem volgens het gebruikelijke type betonkazemat worden gebouwd, zou ik
dit ten zeerste betreuren". 527 Ondertussen leidt de toenemende internationale spanningen tot
parlementaire vragen bij de begroting van Defensie over de voorbereiding van stellingbouw. In een
memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de Eerste Kamer antwoordt de minister in februari
1937 “dat het een punt van overweging uitmaakt tot den bouw van kazematten met gietstalen koepels over
te gaan, zoals deze ook reeds in het buitenland (…) toepassing vinden”. Hij meldt dat “bij wijze van proef”
de bouw van een kazemat in voorbereiding is, “teneinde zo spoedig mogelijk tot eventuele invoering te
kunnen overgaan”. Dit type zal men niet bouwen aan de oost- en zuidgrens, aangezien de brugkazematten
daar al grotendeels gereed zijn.528
In afwachting van de schietproeven uit en op de gietstalen kazemat, die de Commissie van
Proefneming in juni 1937 bij de zandplaat De Hors op Texel zal uitvoeren, is er voor het CITB veel
tekenwerk.529 In de loop van januari tot en met maart ontwerpt De Man deur en schietgatklep. De volgende
drie maanden komt het ontwerp gereed van de periscoophouder met afsluiting, een kazemataffuit en een
gasdichte schietgatafsluiting met boldoorvoer. Voor de laatste bestudeert De Man de constructie van de
doorvoer van de lichte vuurmonden in pantserwagens van onder meer Steyr-Daimler-Puch. 530 Ook
analyseert het CITB het rapport van de Commissie van Proefneming uit 1933 over het doorslagvermogen
van projectielen op chroomnikkelstalen pantserplaten voor de Zuiderzeewerken. Zo heeft men
vergelijkingsmateriaal voor de Texelse schietproef. In februari 1937 is het schetsontwerp voor het
schietobject gereed. 531 Door de grote spoed gebruikt De Man het oude ontwerp uit met de eivormige,
NA, CITB, 2.13.40, brief CITB, No.2/tG, 5-1-1937, aan IdG, met ongedateerde tekening 1294/tG (in 3 bladen) en 1291/tG en nota
van toelichting. Het ontwerp is eerder op 23-9-1936 becommentarieerd door EaI Utrecht, No.605G.
524 NA, CITB, 2.13.40, 90, tekening CITB No.1260/tG, in 1 blad (opnieuw getekend 12-1-1937). Alle betondekkingen zijn
samengesteld naar richtlijnen van voorschrift VII en rusten op een gewapend betonnen paalfundering.
525 NA, CITB, 2.13.40, 89, brief ChGS, No.72G, 18-1-1937, aan MvS en MvD.
526 NA, CITB, 2.13.40, 89, brief DvD, Geh.Litt.A17, 25-1-1937, aan IdG. 90, brief DvD Geh.Litt.IJ29, 10-2-1937, aan C 1eGC.
527 NA, HKVgH, 3.09.20, 49, 75, brief CVgH, No.75G, 2-2-1937, aan MvD.
528 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 20-2-1937.
529 NA, CITB, 2.13.40, 99, map (No.6), behorende bij brief CITB No.100/tG, ongedateerd: “Gegevens betreffende de voorbereiding van
de schietproeven uit- en op een chroomnikkelstalen mitrailleurkazemat, te houden in de maanden Juni en Juli 1937 nabij de
zandplaat De Hors op Texel”. 89, tekening CITB No.1262/tG, bijlage rapport ‘Schietproeven op een gietstalen kazemat.
Schetsontwerp voor een schietobject’, 12-2-1937.
530 NA, CITB, 2.13.40, 96, brief CITB, ongenummerd, 14-5-1937: De Man bekijkt instructiefilms van pantser- en terreinwagens uit de
Weense fabriek.
531 NA, CITB, 2.13.40, 90, “Ontwerp verslag betreffende het schieten met een zwaren mitrailleur vanuit een chroomnikkelstalen
koepel nabij de zandplaat De Hors op Texel, 17-18 juni 1937”, en “Ontwerp verslag betreffende het opstellen en de beschieting van
een chroomnikkelstalen mitrailleurkoepel nabij de zandplaat De Hors op Texel, door de Commissie van Proefneming, Juni-Juli 1937”,
opgesteld door J.H. de Man.
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tweedelige koepel met weerstandsvermogen (W.15-21), waarvan de dekking een vloeiend verloop heeft
van 6 naar 12 cm dikte. Deze wordt bij serieproductie vervangen door de begin 1937 ontworpen, in
plattegrond cirkelvormige koepel, uit één stuk. Het bestek voor de eivormige koepel is goedgekeurd op 26
februari 1937. De koepel staat in een octogoon betonwerk, dat aan de keelzijde licht oploopt en voorzien
van een ondiep portaal onder een ingebetonneerd spoorstaafpakket, met een tweebladige ijzeren deur. De
wapening van het betonwerk is uitgevoerd volgens het voorschrift VII.
De Man verwacht dat DEMKA de proefkoepel in maart 1937 zal gieten. Als alles meezit, kan een
aannemer uit Den Burg in april en mei 1937 het schietobject op Texel bouwen, waardoor het beton in juni
gehard is en de commissie in juli de schietproef kan uitvoeren. De ruime tijdsmarge tussen de vervaardiging
van de koepel in maart en het voltooien van het schietobject in mei is nodig door onzekerheden in het
gietproces.532 Het eerste proefstuk van de koepel keurt het CITB op 26 maart af, omdat er onvoldoende
chroom in de verbinding is. Over een tweede exemplaar is wel tevredenheid, maar zorgt voor een vertraging
van vijf weken. In april besluit de minister in de kazemat ook een handbediende ventilatie- en
afzuiginrichting te beproeven, die per uur 40 m3 gassen via een rookkap boven het wapen en
hulzenreservoir afzuigt, en tegelijk 60 m3 verse gefilterde lucht in de koepel brengt. Door de overdruk is de
koepel nu ook gasdicht. Machine- en Ventilatorenfabriek H.T. Kiekens in Landsmeer werkt met man en
macht aan de productie van het model, dat op 3 juni per trein naar Den Helder en per boot met de koepel
naar Texel is vervoerd.533
De werkzaamheden voor het schietobject zijn door De Man in een fotorapportage vastgelegd. Zij tonen de gebruikelijke
stappen in het bouwproces: van het leggen van de werkvloer, het stellen van de wapening en de koepel, het plaatsen van
bekistingswerk tot het storten van beton. Uit de Helderse Spoorweghaven vertrekt een platbodem van 50 ton met de
koepel via het Nieuwe Diep naar Texel. De schipper strandt het schip bij vloed op de zandplaat De Hors. Met rolwagens
brengt de bouwploeg de koepeldelen naar een circa één kilometer van het schip verwijderde duinenrij. Dit ruige gebied
met jonge duinrichels en stuifdijken, dat Rijkswaterstaat door het plaatsen van rietschermen op de zee heeft veroverd,
is een ideale, afgelegen locatie. Te midden van de helmaanplant stelt de aannemer de chroomnikkelstalen koepel op de
gewapend betonnen fundering. Voor de bouw van het schietobject zijn grote hoeveelheden water nodig. En vers zoet
water is in die hoeveelheden alleen te vinden in een duinwaterreservoir bij Neeltjesnol. Het is daarom aannemelijk, dat
de proef is uitgevoerd bij de Stuifdijk aan de westelijke zijde van De Mok, bij het voormalige waterreservoir aan De Geul.
Deze grond maakt nu deel uit van het amfibisch oefenkamp bij de Joost Dourleinkazerne maar was vóór de oorlog al in
gebruik als bassin voor watervliegtuigen. Van het schietobject is nu niets meer te zien. De aannemer was contractueel
verplicht het object na de proef tot op de fundamenten af te breken en af te dekken met een zandpakket.534

In juli 1937 start de commissie de schietproeven. Het schietobject is gekanteld opgesteld om een inslag
onder de juiste hoek na te bootsen. De commissie beschiet de koepel en de betonnen dekking van een
afstand van 25 m met een houwitser 15 lang 24. Hoewel bij het derde schot, dat een zeer hoge
aanvangssnelheid heeft, een brisantpantsergranaat onverwacht de koepel doorboort, trekt De Man de
conclusie dat deze het juiste weerstandsvermogen heeft en ook voldoende stabiliteit vindt in het
betonlichaam. Hij noteert dat een verbindingsbout tussen boven- en onderstuk is losgeschoten en besluit
de koepel voortaan uit één stuk te gieten. De Man is tevreden over de luifel. Het railpakket op het portaal
heeft, hoewel los, de vorm behouden. De betonnen dekkingen bieden onvoldoende weerstand: de
NA, CtAD, 2.13.47, 181, rapport 'Koepels S.A. John Cockerill, Seraing'. Brief Luftgaukommando, No. 28247/41, 6-5-1941, aan
Cockerill. Brief Festungs-Rückbauabschnittsgruppe I, No. 2465/43, 13 juli 1943, aan Cockerill. Het gieten van de koepel gebeurt in
stadia. Eerste stap: een houten model aan de hand van de bestektekeningen. Dit model gebruiken de metaalbewerkers om de
gietvorm te vervaardigen, waarna het gietwerk aanvangt. Na afkoeling wordt de vorm losgemaakt en is de koepel in ruwe vorm
gereed. Een aangegoten proefstuk wordt onderzocht op de samenstelling. Bij positieve uitslag groeft men de koepel via mechanische
behandelingen en werkt deze af. Voordat DEMKA de koepel naar de bestemming transporteert, schildert men de gevechtsdekking,
zodat roestvorming geen kans krijgt. Een voorbeeld van een koepel in ruwe vorm betreft de G(135°) in sterkte (W.12-15) die
(wellicht als onderdeel van een zending van 40 koepels voor Flakstellingen) door het Luftgaukommando Belgien-Nordfrankreich,
Verwaltung C (Bau) als oorlogsbuit vanaf het fabrieksterrein Cockerill per spoor naar de Atlantikwall bij de haven van Calais is
getransporteerd en daar (nota bene achterstevoren, dus met de opening van het toegangsluik aan de frontzijde) is ingebetonneerd.
De koepel vertoont de ruwe afwerking met gietstukken aan luifel en toegangsluik, alsook sporen van de matrijs: een ruw oppervlak
met resten van bramen, gietkanalen en -bomen. De kazemat is waarschijnlijk rond 2010 afgebroken vanwege de aanleg van een
parkeerplaats. Vriendelijke mededeling Rudi Rolf, Middelburg 2013. De koepel is uit CITB-contract 108/1940: drie stuks voor
Boulogne, twee stuks voor Calais, Duinkerken en Oostende. Circa 140 koepels, inclusief 6 pagkoepels, zijn in Duitse werken geplaatst.
533 NA, CITB, 2.13.40, 89, brief Firma Kiekens, Landsmeer, ongedateerd (juni 1937), aan CITB. NA, CtAD, 2.13.47,178,
534 NA, CITB, 2.13.40, 89, bestek No.203/1937, CITB, ‘Betonlichaam voor schietobject’. 98: ongenummerde, ongedateerde rapportage.
Gezien de zandverstuiving in deze duinenrij en de continue vorming van duinen, is de vondst van een eventueel relict niet snel te
verwachten. Volgens een afrekening (19-5-1937) is het object gebouwd door aannemer Jacob Daalder, Den Burg, die eerder voor
Rijkswaterstaat werkt. Het bestek beschrijft dat het object na gebruik tot op de fundamenten wordt afgebroken en afgedekt met een
zandpakket. De koepel is retour naar DEMKA getransporteerd, voor herstel van vier treffers in het bovendeel. De instructie is dat
deze op het fabrieksterrein wordt opgeslagen, in afwachting van inbouw in een kazemat. Wellicht is de eivormige koepel
omgesmolten, gezien de ontwikkeling van het model. De koepel is nooit in een kazemat ingebouwd. Betreft het mogelijk de koepel,
van waaruit in 1938 schietproeven zijn gedaan op de Legerplaats bij Oldebroek? Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 54.
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projectielen boren tot 30 cm diep in het betonwerk. Elk schot ruimt zoveel beton op, dat De Man vreest dat
een aanhoudende beschieting met kaliber 15 cm betonkazematten (W.15-21) en zelfs (W.21-28) kan
doorboren. Hij adviseert geen elektrisch gelaste wapeningsnetten te gebruiken en de Considèrehaken te
vervangen door U- en O-vormige beugels. De proeven verlopen verder naar wens. Tijdens het vuren met de
mitrailleur uit de koepel op 17 en 18 juni “behoefde de bediening geen watjes in de oren te stoppen. Het
bleek mogelijk, zich door schreeuwen verstaanbaar te maken”. Er zijn betere prestaties te verwachten met
de boldoorvoer, voorzien van kogel- en scherfvrij pantserglas voor de richtopening. De Man noteert dat de
gevechtsruimte “volkomen toereikend” is voor drie man stukbediening van de zware mitrailleur: “de
bediening is op eenvoudige en vlotte wijze mogelijk, terwijl de bereikte vuursnelheid zeer bevredigend” is.
De ruimte is voldoende groot om defecten aan het wapen te herstellen. De bediening is tevreden over het
functioneren van ventilatieapparaat en periscoop.535
Op basis van de succesvolle proefneming adviseert het CITB de gietstalen kazemat toe te passen,
allereerst in de inundatiekering en Keer- of Plofsluis bij Jutphaas. De Man raadt aan kazematten (W.21-28)
te bouwen; een lichtere dekking levert nauwelijks kostenvoordeel op. De minister steunt het CITB hierin.536
In juli 1937 tekent het CITB ronde koepels (doorsneden 1,75 m en 2,5 m) met wanddikten van 12 cm (W.1521) en 17 cm (W.21-28). 537 De zware koepels zijn bestemd voor de Vesting Holland; de andere voor
tijdelijke stellingen, zoals bij de Prinses Irenesluizen, Wijk bij Duurstede. In september 1937 rondt het CITB
de technische detaillering af van gassluis, kijkgat, hang- en sluitwerk, vloeren, banken en
schuilplaatsgasmaskers. Dit leidt in oktober tot het ontwerp voor een mitrailleurkazemat bij Jutphaas.538
Dezelfde maand is het ontwerp voor de waterdichte stalen binnenbekleding gereed, een maand later dat
van de bolaffuit. Op 24 november 1937 stelt De Man het bestek voor de koepels op, maar het zal tot in 1938
duren voor de minister de aanbesteding gunt.
Eén van de oorzaken is een aanhoudende discussie over het weerstandsvermogen. Commandant
Vesting Holland Röell acht de kazemat zo weinig kwetsbaar, dat hij herhaaldelijk aan chef generale staf
Reijnders voorstelt de koepel in (W.15-21) uit te voeren. “Niet alleen acht ik een voortgezette beschieting
op de verspreid opgestelde kazematten met kalibers van 21 c.M. in hooge mate onwaarschijnlijk, doch de
mogelijkheid tot maskeering zal geringer worden”, terwijl de kosten stijgen.539 Minister Colijn deelt zijn
mening niet. “Tot dusver is steeds aangenomen, dat voor betonkazematten op de accessen van Vesting
Holland een weerstandsvermogen van (W.21-28) onmisbaar is, zoowel voor de afwachtings- als voor de
gevechtsdekkingen. Slechts in enkele bijzondere gevallen wordt uit utiliteitsoverwegingen van dit beginsel
afgeweken en werden kazematten met een kleiner weerstandsvermogen gebouwd”. De minister bepaalt
dat deze regel onverkort gehandhaafd blijft voor gevechtsdekkingen, maar als het nodig is het samenstel
van gevechts- en afwachtingsruimte beter te camoufleren door die een lager weerstandsvermogen te geven,
dat mogelijk, ja zelfs gewenst is.540 Ondertussen loopt het ontwerp voor de kanonkazemat vertraging op. Na
de eerste schetsen uit juni 1936 komt De Man er door drukke werkzaamheden niet aan toe. In augustus
1936 stelt hij “eerst thans” aan te kunnen vangen met het ontwerp voor een gietstalen kazemat voor een
kanon 5 lang 50, terwijl “nog niet kan worden voorzien, wanneer dit ontwerp zal zijn voltooid”. Van
verschillende zijden is gevraagd om spoedige afhandeling, maar het zal tot eind 1939 duren voor het
ontwerp gereed is. Het personeel van het bureau is overbelast.

NA, CITB, 2.13.40, 90, notitie ‘Korte toelichting bij de teekeningen C.I.T.B. 1259, 1260, 1258 en 1237/tG, met bijgevoegd een serie
fotonegatieven van de Texelse schietproeven.
536 NA, CITB, 2.13.40, 48, 417, brief DvD, Geh.Litt.G78, 19-4-1937, aan CVgH.
537 NA, CITB, 2.13.40, 90, stuk 30-7-1937, ongedateerde berekeningen. 91, tekening CITB No.1304/tG (3 bladen), 16-9-1937, ‘Details
gietstalen kazemat’. Het betreft een kazemat voor toepassing in een kade.
538 NA, CITB, 2.13.40, 91, brief CITB, No.212/tG, 24-12-1937, aan N.V. Plaatwellerij te Velzen, met tekening CITB No.1292/tG. Gezien
de ligging in een inundatiekering, het weerstandsvermogen (W.21-28) en de toepassing van een nooduitgang en afwachtingsruimte
is het werk van groter omvang dan de Texelse kazemat. Ook wijkt de vorm van het betonwerk door de ligging in de inundatiekering
sterk af van de richtlijnen uit het voorschrift VII. Er is een zware gewapend betonnen dekking aan de frontzijde rond de gietstalen
koepel en de daaronder gesitueerde munitiebergplaats (hoogte 1,95 m, doorsnede 1,4 m) toegepast, waarachter twee parallel aan
elkaar gesitueerde, waterdichte uitgevoerde tanks (lengte 5 m, doorsnede 2,2 m) zijn geplaatst. Zo ontstaat een dubbele ruimte. De
ronde doorsnede geeft een grotere sterkte aan de tank. In combinatie met de prijs, die ongeveer een kwart lager ligt dan die van een
in doorsnede vierkante tank, weegt dit op tegen de minder effectief te gebruiken ruimte. In één van de tanks is zowel de ingang, de
gassluis, de deur naar de in de naastgelegen tank gesitueerde afwachtingsruimte, als de ingang naar de gevechtsruimte geplaatst.
122, brief CITB, No.191/tG, 12-10-1937, aan IdG, met tekening CITB No.1282/tG, in 3 bladen, blad 2 (12-10-1937), 'Kazemat (W.2128) met waterdichte stalen binnenbekledingen in een inundatiekering. Fundering'.
539 NA, CITB, 2.13.40, 89, brief CVgH, Sectie I, No.287G, 18-3-1937, aan MvS, MvD en diens antwoord: HKVgH, 3.09.20, 48, 417, brief
DvD, Geh.Litt.G78, 19-4-1937, aan CVgH.
540 Zoals in het geval van de modernisatie van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede, de Prinses Irenesluizen. NA, CITB,
2.13.40, 12, brief DvD, Geh.Litt.X17, 29-1-1936, aan ChGS, en IdG.
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7.4.4

Doorontwikkeling G-kazemat: Jutphaas, Keer- of Plofsluis

Aan de hand van concrete bouwplannen ontwikkelt het CITB het ontwerp van de gietstalen kazemat verder.
In de eerste dagen van 1938 voltooit De Man het ontwerp voor vijf gietstalen kazematten bij Jutphaas. In de
nota van toelichting begroot hij de kosten op 199.900 gulden: een forse besparing ten opzichte van de
eerdere raming op basis van betonkazematten. 541 Dat moet ook wel, omdat het budget voor
compensatiemaatregelen van Rijkswaterstaat in september 1937 met 90 procent blijkt te zijn
overschreden. Omdat minister Van Dijk financieel niet aan de maatregelen wil bijdragen, is het CITB
genoodzaakt de omvang van de kazematten met circa een derde te verminderen. Zo is één van de twee
stalen tanks geschrapt, waardoor portaal, gassluis, toegang tot de gevechtsruimte en afwachtingsruimte nu
in één lichaam zijn verenigd. Ook past De Man de betonwapening aan. "In verband met de grote
indringingsdiepte van doorboringsschoten op rechtstreeks trefbare gewapend betonmuren worden de in
het V.I.S. VII voorgeschreven dikten voor zulke muren niet meer voldoende geacht”, zo schrijft De Man. Een
frontdekking van 2,5 m, voorzien van een grindkist, is een minimale eis.542 “Uiteraard is bij het maken van
het project vooropgesteld, dat de volledige maskeering van de te bouwen kazematten gewaarborgd moet
zijn”. Drie kazematten liggen dan ook geheel binnen de profielen van de inundatiekeering en zijn via een
toegangsluik in de kruin van de kade toegankelijk. “In oorlogstijd moeten de schietgaten en ingangen der
kazematten met op te leggen eenvoudige, voorbereide hulpmiddelen worden gemaskeerd. Een doelmatige
(en niet over de volle lengte opgaande) beplanting van de inundatiekering met struikgewas en opgaande
boomen is bovendien noodig”. Anders dan de werken van het voorschrift VII liggen gevechts- en
afwachtingsruimte niet naast elkaar, parallel aan de frontlijn, maar achter elkaar. Vanuit de
afwachtingsruimte leidt een korte steektrap naar de in front gelegen gevechtsruimte, waarvan het schietgat
om tactische redenen zo hoog mogelijk in de dekking is geplaatst. Door de positionering is de
afwachtingsruimte zo goed als gevrijwaard van directe treffers. Door het wegbezuinigen van de tweede
stalen tank is er, in strijd met de regels uit het voorschrift VII, directe communicatie tussen gevechtsruimte
en afwachtingsruimte. 543 De koepel van de gevechtsruimte heeft een cirkelvormige doorsnede, die de
gietkosten drukt. Nu biedt de koepel ook meer ruimte, terwijl de aslijn tussen schietgat en ingang
onafhankelijk van elkaar zijn te kiezen. Om giettechnische en ballistische redenen is de wanddikte van 17
cm ook rondom gelijk.544
Het werk is geheel ingebed in het grondlichaam van de inundatiekering en voorzien van een zware
gewapend betonnen front- en bovendekking. Opvallend is de ‘aangehangen’ constructie van de sappe, met
een extra toegangsluik tot de afwachtingsruimte. Die scherfvrije, maar kwetsbare sappe is in 1937 een eis
van commandant 2e Geniecommandement Van Dooden. Hij acht, daarin gesteund door de Utrechtse
eerstaanwezend ingenieur Van Tarel, deze tweede ingang aan de achterzijde van de inundatiekering nodig,
ook al is die vanwege de hoge kosten niet granaatvrij uit te voeren.545 Begin 1938 volgt kolonel Stuitje Van
NA, IdG, 2.13.45, 1505, 'Nota van Toelichting, behoorende bij de teekening CITB No.1294/tG, in 3 bladen, betreffende den bouw
van 5 mitrailleurkazematten bij Jutfaas, CITB, J.H. de Man, 4 januari 1938'.
542 De niet direct trefbare dekkingen zijn 1 m dik, maar dan is het een vereiste dat zij “schuin worden weggebouwd”. Beter acht De
Man de toepassing van een rondgaande stalen damwand, maar vanwege de kosten is hier van afgezien. Om de krachten van
inslaande granaten optimaal af te vloeien, telt de fundering 20 gewapend betonnen trekpalen en 16 drukpalen. Op advies van het
Bruggenbureau van RWS, dat proefboringen uitvoert, acht De Man de kleef in de ondergrond voldoende voor de toepassing van
normale ronde palen, voorzien van weerhaken.
543 De laatste is in drie delen gesplitst en bestaat naast de afwachtingsruimte uit een door stalen wanden gescheiden voorportaal en
gassluis. Vanuit het voorportaal krijgt de bezetting via een aan de afwachtingsruimte gelaste buistrap en een stalen luik toegang tot
een scherfvrije sappe in de inundatiekering. Vanuit de gewapend betonnen sappe kan men via een achteringang of een klimgat, beide
voorzien van stalen luiken, de kazemat verlaten.
544 De Man acht dit vanwege het gevaar van "vliegmijnbommen" van belang. Op Texel bleek de afdekking met spoorstaven de zwakke
schakel; nu is de bovendekking is ter hoogte van de trap tussen gevechtsruimte en afwachtingsruimte versterkt met een aan de
keelzijde aangegoten luifel, waaronder een lage trap. Om een betere verankering van de koepel in het beton te garanderen zijn Uvormige beugels toegepast. Ook zijn de zijwangen van de schietgatluifel in vergelijking met het Texelse model naar beneden
doorgezet, waardoor het schietgat beter is afgeschermd. In afwachting van de gasdichte boldoorvoer is er een voorlopige
wapenopstelling met een rubberen band tussen wapen en schietgat. Boven in de band is een klein kijkgat uitgespaard. NA, CITB,
2.13.40, 91, tekening CITB No.1315/tG, 9-3-1938, 'Details Gietstalen kazemat. Gasdichte schietgatafsluiting voor voorloopige
mitrailleuropstelling'. Omdat de onder de koepel gesitueerde munitiekelder door vijandelijke beschietingen kan lekken, is het luik
naar de gevechtsruimte waterdicht uitgevoerd, naar voorbeeld van luiken uit de scheepsbouw. Voor de koeling van de mitrailleur
kan de bezetting water halen uit een dichtbij gesitueerde sloot of, als deze niet bereikbaar is, kan men een diepwelpompje plaatsen.
In noodgevallen kan de bezetting water onder het plankier in de stalen tank van de afwachtingsruimte opslaan. Om condensatie op
deze stalen wanden tegen te gaan krijgen deze een coating met kurkverf. De bezetting kan plaats nemen op houten banken die in de
lengtezijde zijn aangebracht. Vorm en afmetingen van de tank zijn gekozen "in overeenstemming met onderscheidenlijk de
afmetingen van hier te lande verkrijgbare staalplaten en de persapparaturen waarover de verschillende fabrieken hier te lande
beschikken". Overigens zijn de vier gietstalen kazematten bij Jutphaas de enige met een wanddikte van 17 cm (W. 21-28). De uit
1939-40 daterende gietstalen kazematten hebben om financiële redenen een wanddikte van 14 cm (W. 15-21).
545 NA, IdG, 2.13.45, 1505, brief CITB, No.2/tG, 5-1-1938, aan IdG, met nota van toelichting, behorende bij de brief EaI Utrecht,
No.605G, 23-9-1937.
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Dooden op als commandant 2e Geniecommandement. Hij wenst de bouw van een aanschouwelijk model
van de Jutphaase kazemat, zodat een ieder kennis kan nemen van het ontwerp. In februari 1938 heeft Van
Tarel een houten model met interieur op ware grootte van de kazemat gereed. Alle commandanten die deze
constructie op Fort Vossegat bezichtigen, pleiten voor snelle toepassing.546
Het gietproces van de koepels verloopt niet soepel. Door technische problemen bij DEMKA vallen
de koepels duurder uit. De Man bericht ingenieur Brandeler dat “aangezien dezerzijds de mogelijkheid niet
uitgesloten werd geacht dat buitenlandsche firma's een belangrijk lageren prijs zouden bedingen in overleg
getreden is met de Belgische firma John Cockerill te Séraing [sic, JM]”. Daar is gevraagd naar de prijs van
een “kazemat in den geest van de in België gebruikelijke typen, wegende 25 ton”. De Man wil bij de gunning
mee laten wegen dat het Belgische bedrijf weliswaar goedkoper dan het Utrechtse zal zijn, maar dat over
het algemeen deze gietstaalkwaliteit, vergeleken met Duitse of Nederlandse normen, kwalitatief minder is
vanwege kostenbesparende maatregelen.547
De bouw van de vijf kazematten te Jutphaas is na het gereedkomen van het ontwerp in januari 1938
opnieuw vertraagd door toedoen van commandant Vesting Holland Van Voorst tot Voorst. Tactische
overwegingen brengen hem op 10 maart tot de conclusie dat ter plaatse de bouw van een kanonkazemat
noodzakelijk is. 548 De meerkosten wil hij bestrijden door mitrailleurkazematten Overeind-III, -IV en
kazemat Keer- of Plofsluis te schrappen. Dit voorstel leidt tot commotie. Hoewel een ieder beaamt dat de
bouw van kanonkazematten in de Vesting Holland een gebiedende eis is, constateert men ook dat het CITB
zo’n ontwerp niet binnen afzienbare tijd kan leveren. Verder uitstel ligt op de loer. Daarom vraagt minister
Van Dijk of Van Tarel deze opgave op zich wil nemen. In augustus 1938 stuurt de commandant 2e
Geniecommandement het in maart vervaardigde ontwerp aan de inspecteur.549 Deze "beton-kanonkazemat
met bepantsering nabij Jutfaas" is technisch een stap terug in de tijd: de tekening vertoont sterke gelijkenis
met het uit 1932 door dezelfde ingenieur vervaardigde ontwerp voor de bepantserde kanonkazemat op het
Fort aan de Bildtstraat, met achter elkaar geplaatste afwachtings- en gevechtsruimte, aan de westelijke zijde
door een gang verbonden, voorzien van een gebroken ingang. Het betonlichaam laat niet het gebruikelijke
getrapte schietgat zien, maar een gebrekkig verankerde pantserplaat (15 cm) met minimaal schietgat. Het
ontwerp voor deze kanonkazemat zou veertig jaar eerder, bij de eerste schetsen voor de frontkazematten
van de forten van de Stelling van Amsterdam, niet hebben misstaan. Deze kazemat is nooit gebouwd.
Vier dagen na de brief van commandant Van Voorst tot Voorst over de kanonkazemat, op 14 maart
1938, weet het CITB het ontwerp voor de kazemat Overeind III te voltooien. 550 De wijzigende tactische
inzichten blijven de voortgang beïnvloeden. Op 9 mei stelt De Man aan minister Van Dijk voor om OvereindIII niet op de Batterij aan de Overeindscheweg te plaatsen, maar in het noordoostelijke deel van de Keer- of
Plofsluis. De afwachtingsruimte kan het CITB in de sluis onder de gevechtsruimte, “in de gang, welke leidt
naar de machinekamer” uitsparen. Een zeldzaam geval in Nederland, daar "de koepel dus een
omwentelingslichaam is, gelijk zulks in de regel ook in het buitenland het geval is, waar men geen rekening
behoeft te houden met den hoogen grondwaterstand". Nadelig is dat de diameter van de koepel door de
aanwezigheid van het afsluitbare laddergat maar liefst 2 m telt. Toch beperkt men zo de kosten met ruim
vijftig procent tot 19.000 gulden. 551 Als men Overeind-III in de sluis onderbrengt, is het waarschijnlijk
mogelijk Overeind-IV als kanonkazemat uit te voeren. Deze aanpassingen leiden tot meerwerk.552 Dit leidt
tot onbegrip bij Rijkswaterstaat, die zich met vertragingen en daarmee samenhangende hogere kosten
geconfronteerd ziet. Zo heeft Defensie eerder in 1935 gevraagd om een aanpassing van het ontwerp uit
1932 van de Keer- of Plofsluis. Men betoogt dat het luchtwapen steeds zwaarder bommen afwerpt, wat een
verzwaring van de dekkingen van 2,5 m naar 3 m nodig maakt.553 Nu vraagt men in 1937, vlak voor de bouw,
opnieuw om modificaties: de "dekkingen en muren der granaatvrije gebouwen" moeten aan de door

NA, HKVgH, 2.13.16, 51, 153, brief C2eGC, No.416G, 16-2-1938, aan kapitein GS M.H.C. Herman. Bouw volgens tekening CITB
1294/tG (4-1-1938). 53, 828, brief EaI Utrecht, No.206G, 10-3-1938, aan IdG. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 55: foto constructie.
547 NA, CITB, 2.13.40, 101, map ‘CITB kazematten en koepels I en II’, bijgewerkt tot mei 1940, met correspondentie tussen De Man en
ir. Brandeler, die de belangen bij Cockerill waarneemt. Bij latere bestellingen is er, naast eenmalig een schietgatafwijking van 1,2 cm,
veelvuldig een te hoog gehalte aan mangaan in de koepels aangetroffen.
548 NA, CITB, 2.13.40, 241, brief EaI Utrecht, No.206G, 10-3-1938, aan IdG.
549 NA, CITB, 2.13.40, 241, kantbrief C2eGC, No.2131G, 29-8-1938, bij brief EaI Utrecht, No.206G, 10-3-1938, aan IdG, met tekening
'Ontwerp voor een beton-kanonkazemat met bepantsering nabij Jutfaas', maart 1938'.
550 NA, CITB, 2.13.40, 103, tekening CITB No.1306/tG, in 1 blad (14-3-1938), 'Schetsontwerp Gietstalen kazemat met
afwachtingsdekking Keersluis K.M. 43 Amsterdam-Rijnkanaal'. 15, tekening CITB No.1307/tG, in 1 blad (18-3-1938), 'Schetsontwerp
voor een mitrailleurkazemat met afwachtingsdekking c.a. in den keersluis nabij K.M. 43 in het Amsterdam-Boven-Rijnkanaal'.
551 NA, CITB, 2.13.40, 91, brief CITB, No.72/tG, 9-5-1938, aan MvD, met tekening CITB No.1306/tG en 1311/tG en nota van
toelichting No.72/tG.
552 NA, CITB, 2.13.40, 122, tekening CITB No.1328/tG, in 1 blad (27-7-1938), 'Keersluis in de Overeindscheweg. Wijziging van hoofden schuifwapeningssysteem'. Tekening CITB, No.1329/tG, in 1 blad (27-7-1938), 'Keersluis in de Overeindscheweg. Schuifwapening
in de vrij uitstekende muurgedeelten aan de Noord-Westzijde van de keersluis'.
553 NA, CITB, 2.13.40, 14, brief ChCIB, No.665G, 1-10-1935, aan Hoofdingenieur RWS, District Amsterdam-Boven-Rijn I en II.
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artillerie trefbare zijde 4,5 m dik worden. Morrend gaat Rijkswaterstaat akkoord. In september 1938 is de
bouw van de sluis gegund aan N.V. Nederlandsche Aannemings Maatschappij te ’s-Gravenhage.554
[84 tekening 1:10, dsn koepel gietstalen kazemat voor zware mitrailleur, CITB, Vesting Holland juni 1936, NA]
[85 tekening 1:10, dsn koepel gietstalen kazemat met boldoorvoer (met detail), CITB, Vesting Holland januari 1937, NA]
[86 foto concept-rapport Schietobject Texel, pagina transport gietstalen koepel, CITB, Texel mei 1937, NA]
[87 foto plaatsing tweedelige koepel op betonnen fundering met hoofdwapening, CITB, Texel mei 1937, NA]
[88 foto voltooid schietobject na beschieting, met doorboorde koepel, CITB, Texel juni 1937, NA]
[89 tekening pg kazemat Dalem met getrapt schietgat, EAI Gorinchem, Vesting Holland voorjaar 1937, NA]
[90 tekening pg kazemat Dalem met gepantserd schietgat, EAI Gorinchem, Vesting Holland juli 1937, NA]
[91 tekening dsn gevechtsruimte kazemat Dalem met gepantserd schietgat, EAI Gorinchem, Vesting Holland juli 1937, NA]
[92 tekening pg kazemat Dalem met ingebetonneerde gietstalen koepel, EAI Gorinchem, Vesting Holland augustus 1937, NA]
[93 tekening 1:75, pg, dsn gietstalen kazemat in inundatiekering bij Jutphaas, CITB, Vesting Holland 1938, J. Rams]

7.4.5

Doorontwikkeling G-kazemat: bruggenhoofd Wijk bij Duurstede

Inmiddels wordt het ontwerp van de gietstalen kazemat gemeengoed bij de eerstaanwezend ingenieurs. Dit
is geen vanzelfsprekendheid. Bij de bouw van de Prinses Irenesluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal eist
Defensie bijvoorbeeld een kringstelling van lichte kazematten. De sluizen, op 12 km oostelijk van Fort
Honswijk, zijn een belangrijke inlaatsluis voor inundatiewater vanuit Lek en Waal. Defensie wil hier een
tijdelijk bruggenhoofd, ter zekering van het stellen van de inundaties. Op 10 juni 1936 claimt minister Colijn
bij zijn collega van Waterstaat tien kazematten, inclusief drie kanonkazematten.555 Vanwege het tijdelijke
karakter is een weerstandsvermogen (W.15-21) voldoende. De eerstaanwezend ingenieur van Utrecht acht
dit programma met de beschikbare middelen niet haalbaar. Van Tarel stelt daarom voor betonkazematten
te bouwen: een aan type V van het voorschrift VII verwante mitrailleurkazemat met opgebouwde koepel,
eventueel zonder afwachtingsruimte. Maar zelfs in deze vorm is het werk te duur. Het hoofd CITB wil in
augustus 1936 geen "derivaten van het zoogenaamde Type V” toepassen en vindt “dat hier daarentegen
goed gemaskeerde kleine stalen kazematten zonder afzonderlijke afwachtingsruimten, voor toepassing in
aanmerking komen". 556 Deze kazematten komen overeen met het "verbeterde voorontwerp" van een
gietstalen kazemat dat hij in dezelfde maand aan de inspecteur der genie kolonel P.J. Stuitje aanbiedt. Röell
is het met dit advies eens, maar meent dat vijftien van die kazematten "feitelijk nog onvoldoende zijn,
aangezien daarmede allerminst een aaneengesloten vuurfront kan worden gevormd. Zoowel om der koste
wille, als uit een oogpunt van troepenbesparing meen ik daarom genoegen te moeten nemen met de
oplossing, waarbij direct ten Noord-Oosten van het kanaal opstelling wordt gekozen".557 Een beperkt aantal
manschappen verdedigt hier tijdelijk een kwetsbare positie. Daarbij komt dat zowel terrein als kanaaldijken
uitstekend begaanbaar zijn. Röell is van mening dat het ministerie van Waterstaat daarom opruimingen in
het schootsveld en het instellen van verboden kringen moet bekostigen.558 Gezien de opdracht meent hij
dat bij de drie kazematten voor een kanon 5 lang 50 niet met een schootsveld van 30° volstaan. "Ik acht ook
van het meeste gewicht, dat gezocht wordt naar een oplossing, waarbij een belangrijk grooter horizontaal
schootsveld voor de kanonnen kan worden verkregen, bijvoorbeeld door toepassing van gietstalen
draaibare pantserkoepels". De commandant herinnert zich dat die in het Algemeen Verdedigingspark in
voorraad liggen. De gevolgen laten zich raden. Op 31 mei 1937 geeft het departement van Defensie opdracht
om te bezien of de oude hefkoepels van de Stelling van Amsterdam hiervoor geschikt zijn.559 Vooralsnog
leidt dat niet tot het gewenste resultaat.
Op 14 oktober stuurt Van Tarel een ontwerp in voor zeven mitrailleurkazematten. Omdat
kazematten met een afwachtingsruimte met het beschikbare budget niet te bekostigen zijn, heeft de
ingenieur “een eenvoudige gietstalen mitrailleuropstelling met gewapend betonnen voet, doch zonder
afwachtingsruimte noch stalen damwand” ontworpen. Het betreft een simpele eivormige koepel met een
zwak betonwerk en open keelzijde. Het CITB corrigeert met potlood het ontwerp met een aangegoten luifel,
verzwaard betonwerk en een munitiebergplaats. Een maand later constateert de inspecteur der genie tot
zijn ontevredenheid dat er geen ontwerp is voor een gietstalen kanonkazemat voor de "Stelling van Wijk bij

NA, CITB, 2.13.40, 15, brief CITB, No.423/iG, 16-1-1937, aan Hoofdingenieur RWS, District Amsterdam-Boven-Rijn II, Utrecht. 16,
brief Hoofdingenieur RWS, District Amsterdam-Boven-Rijn II, No.15008, 3-2-1938, aan CITB. 7, brief Hoofdingenieur RWS, District
Amsterdam-Boven-Rijn II, Utrecht, No.18752, 12-10-1938, aan HCITB. Overigens is ook de gietstalen koepel van de keersluis door de
bezetter verwijderd. Zie Winkelman, D. ‘De keersluis bij Jutphaas, een bijzonder onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie’, Saillant.
Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2001-3, 8.
555 NA, CITB, 2.13.40, 241, brief EaI Utrecht, No.650G, 14-10-1937, aan IdG.
556 NA, CITB, 2.13.40, 93, brief CITB, No.310/tG, 5-8-1936, aan IdG.
557 NA, CITB, 2.13.40, 93, brief CVgH, Sectie I, No.1065G, 30-9-1936, ongeadresseerd.
558 NA, CITB, 2.13.40, 93, brief DvD, Geh.Litt.N 208, 29-10-1936, aan MvW.
559 NA, CITB, 2.13.40, 93, brief DvD, Geh.Litt.Z125, 6-4-1939, aan ChGS en DvD, Geh.Litt.W109, 31-5-1937, aan ChGS.
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Duurstede". 560 Bovendien gaat hij niet akkoord met de bouw van koepels zonder afwachtingsruimte in
weerstandsvermogen (W.15-21). Hij verwacht kosten te besparen door betonkazematten in dezelfde
sterkte te bouwen, zoals die zojuist op Fort aan de Bildtstraat zijn voltooid. "Een overeenkomstig type komt
mijns inziens ook voor Wijk bij Duurstede in aanmerking", zo schrijft Stuitje, "met dien verstande, dat tot
pantsering van het voorvlak van de gevechtsruimte (door welke bewerking het schietgat klein zal kunnen
blijven, ook bij toepassing van een ruim schootsveld) gebruik zou dienen te worden gemaakt van de daartoe
beschikbare gordelpantserplaten afkomstig van M.H. Tromp. Deze eenigszins gebogen platen, lang circa 4,8
m, breed 1,8 m, waarvan twee per kazemat noodig zouden zijn, zullen ter beperking van kosten, geen
bewerkingen dienen te ondergaan, doch op zoodanige afstand boven elkander worden opgesteld, dat
tusschen beide een schietsleuf ontstaat, welke door luiken van bijpassend weerstandsvermogen afsluitbaar
kan worden gemaakt". Hij doet de suggestie twee van de drie kanonkazematten te voorzien van het kanon
6 Hefkoepel uit de Stelling van Amsterdam.
Eind 1938 is er nog geen spade in de grond gegaan. Het CITB opteert vanwege het budget voor de
bouw van gietstalen koepels met voorportaal en afwachtingsruimten eventueel later te bouwen. De
inspecteur der genie vraagt zich in november 1938 af, of "in verband met het beschikbare bedrag de
aantallen oorspronkelijk gedachte kazematten (3 kanonkazematten en 7 mitrailleurkazematten) wellicht
tot 1 à 2 kanonkazematten en 4 à 5 mitrailleurkazematten zullen dienen te worden teruggebracht?". Hij
vraagt zich af of het afzonderlijk bouwen van de afwachtingsruimte financieel voordeel biedt en of het niet
beter is het gietstalen type van Jutphaas te kopiëren, "zoals thans gebouwd wordt"?561 Ruim een half jaar
later, op 6 april 1939 memoreert minister Van Dijk chef generale staf Reijnders dat hij geen antwoord kreeg
op zijn vraag tot hergebruik van de kanonnen van 6 Hefkoepel. Bovendien geeft de minister opdracht om
de stelling Wijk bij Duurstede een "aan alle zijden gesloten vuurfront" te geven.562 Twee weken later vindt
de commandant Vesting Holland Van Voorst tot Voorst dat voor het sluiscomplex een "strategisch
detachement" met gekazematteerde versterkingen gewenst is. En de generale staf is in april 1939 van
mening, dat bij "de meest ongunstige omstandigheden snelle doorbreking van de Strategische Beveiliging”
plaatsvindt, “gevolgd door een terugtocht van het veldleger naar de Vesting Holland, vier à vijf dagen
weerstand moet worden geboden te Wijk bij Duurstede. In verband hiermede waren hier kazematten te
bouwen met weerstand tegen 10,5 cm houwitser en enkele schoten van zwaarder kaliber". 563 De sterk
uiteenlopende en soms snel wisselende tactische inzichten van de betrokken commandanten, de beperkte
budgetten die steeds leiden tot ontwerpaanpassing, de uiteenlopende kwaliteit van de technische
ontwerpen die de genisten aanleverden en, ten gevolge hiervan, de langzame vorderingen van het
ontwerpproces leiden net als bij Jutphaas tot uitstel en soms zelfs afstel. Na drie jaar discussie is de cirkel
rond; men is terug bij het vertrekpunt van de opdracht: het ontwerp van een tijdelijk te verdedigen,
gekazematteerde stelling met gesloten vuurfront.
7.4.6

De G-kazemat: ontvangst in de Eerstaanwezendschappen

Hoe reageren de eerstaanwezend ingenieurs op de gietstalen kazemat? Niet iedereen is overtuigd van de
voordelen die het ontwerp brengt. Scepsis heerst. Het feit dat de minister in afwachting van de komst van
de gietstalen kazemat de ontwerpen voor de betonkazematten te Dalem, Uppelsche Dijk en Jutphaas aan de
kant heeft geschoven, zal niet hebben bijgedragen aan het enthousiasme, noch de acceptatie van de
eerstaanwezend ingenieurs voor het nieuwe type.564 Zo heeft de Gorinchemse eerstaanwezend ingenieur
Spanjaerdt Speckman sinds 1934 gewerkt aan zijn ontwerp voor de kazematten bij Dalem. Bij de aanleg van
rijksweg 15 Gorinchem-Waardenburg is zoals bij de Diefdijk, gekozen voor de toepassing van twee
mitrailleurkazematten en een kanonkazemat. De schetsen voor Dalem-Zuid, Dalem-Midden en DalemNoord zijn herhaaldelijk door hem aangepast; zelfs het maskeringvoorstel met imitatiehuizen is nu
gereed.565 Maar op 25 januari 1937 schort minister Van Dijk de bouw op, in afwachting van de gietstalen
kazemat. Op 6 maart stuurt de inspecteur der genie de ingenieurs het ontwerp voor de gietstalen kazemat,
inclusief nota van toelichting. Spanjaerdt Speckman voltooit op 2 augustus 1937 een aangepast ontwerp
voor zijn kazemat. In zijn eerdere ontwerp uit 1935 voorzag Spanjaerdt Speckman de schietgaten van de
NA, CITB, 2.13.40, 241, kantbrief C2eGC, No.2559G, 26-11-1937, bij brief EaI Utrecht, No.650G, 14-10-1937.
NA, CITB, 2.13.40, 93, brief IdG, No.2254G, 25-11-1938, ongeadresseerd.
562 NA, CITB, 2.13.40, 93, brief DvD, Geh.Litt.Z125, 6-4-1939, aan ChGS. Het gekazematteerd doorlopende vuurfront lijkt in het
voorjaar van 1939 bij stellingbouw vanwege de Rivierenstelling plotseling een gebiedende eis.
563 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 55, brief CVgH, Sectie I, No.90ZG, 22-4-1939, aan MvD, met bijgekrabbeld antwoord GS.
564 NA, CITB, 2.13.40, 90, brief CITB, No.171/tG, 16-8-1937, aan EaI Utrecht. Waarschijnlijk is generaal b.d. Van den Kasteele bedoeld.
90, brief IdG G.C. Beltman, No.2599A, 7-8-1937, aan HCITB.
565 NA, CITB, 2.13.40, 5, brief CITB, No.208G, 7-6-1934, ongeadresseerd. 5, ongenummerde, ongedateerde tekening, ‘ontwerpen voor
de kazematten te Vuren en te Dalem, in verband met de aanleg van Rijksweg No. 15’. 96, ongenummerde tekening TB, 11-2-1935. 96,
tekening EaI Gorinchem, bestek 182/1934, in 3 bladen, ‘Ontwerp maskeering’.
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bekende getrapte indeling met spoorstaafvertanding. In juli 1936, wanneer die constructie niet blijkt te
voldoen, opteert hij voor toepassing van een pantserplaat met minimaal schietgat. 566 Nu past hij het
ontwerp vanwege de G-kazemat desgewenst opnieuw aan en kiest daarbij voor een oplossing die, goed
beschouwd, even simplistisch als naïef is. Spanjaerdt Speckman handhaaft de volle omvang van de
betonkazemat volgens het voorschrift VII en betonneert in de gevechtsruimte achter de zware betonnen
frontdekking een gietstalen koepel in. Waar de betonkazemat bij een inundatiepeil van 1,4 m een reliëf zal
hebben van 5,6 m, zou Spanjaerdt Speckman met een juiste toepassing van de gietstalen koepel deze hoogte
kunnen reduceren tot 2,75 m. Zijn ontwerp doet elk voordeel teniet, die de G-kazemat biedt: verkleining
van het betonvolume, verlaging van de positie van het schietgat en de mogelijkheid tot opname van het
werk in een klein en functioneel grondlichaam, dat onopvallend deel uit kan maken van het voorbereide
gevechtsterrein van de Vesting Holland. Voor De Man begint op die 2e augustus een maand verlof in
Zwitserland, Frankrijk en Italië; hij is niet in staat om dit ontwerp te beoordelen. De kapitein van de generale
staf D.C. Kamerling neemt die taak over, maar heeft er geen vertrouwen in dat de ingenieur zelfstandig tot
een acceptabele oplossing komt. “Met het toepassen van de gietstalen kazemat heeft een geheel ander
systeem van kazemattenbouw, als tot nu toe gebruikelijk, haar intrede gedaan. Dat zulks U nog niet geheel
duidelijk is, blijkt mijns inziens uit de ontwerpen voor Dalem Zuid en Dalem Noord, waar door U de
gietstalen kazematruimte als het ware is ingebouwd in het bestaande ontwerp betonkazemat". De kapitein
adviseert: “Ik geef U in overweging U in verbinding te stellen met het Hoofd CITB, op wiens bureau een
ontwerp voor een gietstalen kazemat geheel uitgewerkt is. Aan de hand van bedoeld ontwerp zou dan door
U kunnen worden gewerkt”.567
Er is regelmatig verschil van inzicht tussen eerstaanwezend ingenieurs en de inspecteur der genie
en het onder zijn bevel staande CITB. Soms heeft een nieuw ontwerp weinig draagvlak ‘in het veld’. De
ingenieurs werken met karige budgetten, die niet inspireren tot innovatie. Zij zijn gewend practisch met
tactische commandanten mee te denken en kiezen in de regel voor een pragmatische, technisch eenvoudige
oplossing, gebaseerd op beproefde kennis. Zo maakt Van Tarel zich zorgen over de mogelijkheid tot
nabijverdediging uit de gietstalen kazemat. Wanneer hij het ontwerp van De Man voor de kazematten bij
Jutphaas onder ogen krijgt, stelt hij voor deze te voorzien van gewapend betonnen borstweringen,
“ongeveer zooals bij bepaalde werken op den Afsluitdijk is geschiedt. Wordt niet overgegaan tot toevoeging
van zulke betonnen buitenopstellingen, dan moge met aandrang worden aanbevolen, de in studie zijnde
gietstalen koepels te doen voorzien van een aantal schietsleuven voor geweer of pistool, opdat de bezetting
niet geheel weerloos zal zijn tegen een coup-de-main”.568 Hij begrijpt eenvoudig niet, dat de kazemat juist
een optimale bescherming en vuuruitwerking biedt door een zo gesloten mogelijke gevechtsruimte aan te
bieden en zo volledig mogelijk in het landschap op te gaan. Het is duidelijk: de eerstaanwezend ingenieurs
hebben moeite om de tactische voordelen van het ontwerp te begrijpen: hier is nog zendingswerk te
verrichten door de inspecteur en zijn CITB.
De gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie te Breda is in 1938 wel overtuigd van de Gkazemat en vraagt het hoofd CITB een model te maken, zodat hij zijn cadetten kan instrueren. “Als nieuwe
aanwinst voor de versterkingskunst verdient dit onderwerp naar mijn mening de volle aandacht van de
betreffende officieren-leeraren der Koninklijke Militaire Academie”.569 Een aanpassing van het Voorschrift
Inrichten Stellingen, Deel VII, ligt voor de hand. Maar het ontbreekt het CITB aan middelen om de kennis
die daar gebundeld is te verspreiden. Dit heeft niet bijgedragen aan een voorspoedige verspreiding, alsook
acceptatie van nieuwe vestingbouwkundige tactieken, technieken, materialen en constructiewijzen.
Vanwege het vernieuwende karakter van eerst het voorschrift en later de gietstalen kazemat, komen vanaf
nu veel nieuwe ontwerpopdrachten bij het CITB terecht, in plaats van bij de Eerstaanwezendschappen. Dit
levert nieuwe knelpunten op. Alleen al in augustus 1937 is het personeelstekort van het bureau zo nijpend,
dat De Man maar liefst 25 ministeriële opdrachten niet in behandeling kan nemen, waaronder het ontwerp
voor de gietstalen kanonkazemat voor het stuk 5 lang 50.570 Op een extra beroepsofficier hoeft hij niet te
rekenen. Beltman raadt hem in het najaar van 1937 zijn pijlen eerder te richten op de inzet van een tijdelijke
kracht, zoals een oud officier van de genie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.

NA, IdG, 2.13.45, 1474, brief CVgH, Sectie V, No.848G, 29-7-1936, aan MvD, waar probleem en oplossing zijn aangehaald.
NA, HKVgH, 3.09.20, 48, 798, brief IdG No.554G, 2-8-1937, aan kapitein GS Kamerling. 48, brief VgH, kapitein GS D.C. Kamerling,
No.798G, 15-9-1937, aan EaI Gorinchem. Overigens is ook vandaag de dag de essentie van het ontwerp van de G-kazemat (het vrijwel
volledig opgaan in het strategische landschap) nog geen gemeengoed. Beekmans is in de veronderstelling dat de G-kazemat aan het
Lekkanaal, “een speciale kazemat voor frontaal vuur (…), bij gebrek aan ruimte in de hoge dijk langs het kanaal [is, JM] geplaatst en
voorzien van een gietstalen koepel in de steunkering”. Beekmans, J.R. ‘Wat gebeurt er bij het Lekkanaal in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie?’, Saillant. Kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn, 2000-3, 20.
568 NA, CITB, 2.13.40, 92, brief EaI Utrecht, No.741G, 13-11-1937, aan IdG.
569 NA, CITB, 2.13.40, 94, brief Gouverneur KMA, No.972A, 3-6-1938, ongeadresseerd.
570 NA, CITB, 2.13.40, 151, brief IdG, No.2599A, 7-8-1937, aan CITB. 90, brief CITB, No.171/tG, 16-8-1937, aan EaI Utrecht.
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7.4.7

Doorontwikkeling betonkazematten: noodmaatregelen 1937-‘39

De invoering van de gietstalen koepel ten spijt, blijft het probleem van het vuren met zware mitrailleur en
kanon vanuit de betonkazematten bestaan. Na de proeven met de Texelse schietgatafsluiting besluit de
minister van Defensie om, in navolging van de G-kazemat, voor alle kazematschietgaten een boldoorvoer te
vervaardigen. Op korte termijn is dit echter niet te realiseren. Men tracht een oplossing te vinden om na het
vuren de rook uit het schietgat te verwijderen. In juni 1938 is opnieuw geschoten uit de oefenkazemat op
de Legerplaats bij Oldebroek. Zo test men een noodafsluiting van het schietgat, door het CITB ontworpen
op basis van de schietproeven in 1936.571 De Man concludeert dat het probleem van de rookophoping in de
schietgaten onoplosbaar is. De ontworpen handventilator is niet krachtig genoeg om de rook weg te blazen,
terwijl een elektrische ventilator met grote capaciteit (mogelijk besmette) lucht van buiten de kazemat zal
aanzuigen. Alleen de koppeling van het gasfiltertoestel aan de afzuiginrichting, waardoor de hoeveelheid
schadelijke gassen verminderd, biedt soelaas. De aanschaf van deze afzuiginrichtingen is dus "uiterst
noodzakelijk". Bij het vuren met mitrailleur kan de rook- en gasproductie afnemen door het gebruik van
een ander soort olie. Voor de problemen met het vuren van het kanon ziet het hoofd geen andere oplossing
dan het ontwerpen van een kostbare schietgatafsluiting met pantserglas. Daarom beveelt hij aan veel te
oefenen in vuren zonder zicht. De mitrailleurkazematten zijn alle op korte termijn gebaat bij een affuit,
koelwaterpomp en schietgatafsluiting, zoals beproefd in de Texelse kazemat. De schietgatafsluiting is later
te vervangen door boldoorvoering.572 Deze aanbeveling valt bij de inspecteur in goede aarde en daags na
ontvangst van het rapport beveelt de officier minister Van Dijk aan om voor 68.000 gulden 160 tot 180
afzuiginrichtingen te bestellen bij firma Kiekens te Landsmeer.573
Ook besluit de minister om alle kazematten in en buiten de Vesting Holland te voorzien van
flexibele hulzenslangen, afzuigkapjes, hulzenbussen, frontplaten met noodaffuiten et cetera. In april 1938
rapporteert de Technische Hogeschool in Delft hoe de geluidsoverlast bij het vuren in de kazematten is te
beperken. Alle betonwanden in de gevechtsruimte moeten een asbestgaasbehandeling ondergaan, speciaal
in en nabij het schietgat. Het mitrailleurschietgat is zoveel als mogelijk met een plaatijzeren conus afgedicht.
Dit heeft echter niet het gewenste effect en in september roept men de hulp in van professor dr. C. Zwikker,
die voorstelt om asbestdekens in de gevechtsruimte op te hangen en "de vormgeving der kazematten
zoodanig te veranderen, dat twee tegenover elkaar liggende wanden niet meer evenwijdig loopen".574 De
gietstalen kazemat voldoet aan deze eis. Metingen uit 1938 wijzen uit, dat de geluidsproductie ter hoogte
van het oor van de schutter in een gietstalen koepel lager is dan wanneer men uit een open opstelling vuurt:
respectievelijk 113 tegen 114,5 decibel. Voorziet men de kazemat van een boldoorvoer, dan daalt de
geluidswaarde naar 104,5 decibel. De Man veronderstelt dat ook nieuwe betonkazematten aan deze eis
kunnen voldoen, zoals de B-kazemat, waarvan het ontwerp eind 1938 ter hand is genomen.575 Daarbij komt
dat de minister in januari 1938 voornemens is om, vooruitlopend op een herbewapening van alle
kanonkazematten, die aan het Oostfront met voorrang uit te rusten met het kanon 5 lang 50.576 Voor de
inbouw is een forse aanpassing van de kazematten nodig. Het CITB meldt in november 1938 dat plaatsing
van het moderne kanon in de kazematten Bildtstraat-III en Muiden-Oost het uitbreken van de schietgaten
nodig maakt. Maar er blijkt ook een belangrijk nadeel aan dit geschut te kleven. Door de omvangrijke
richtmiddelen is een vergroting van het schietgat nodig. De kosten voor het gasvrij afsluiten van het
schietgat lopen op tot 5.000 gulden per kazemat. En het blijkt ook noodzakelijk om de kanonkazematten
van Kornwerderzand en Den Oever te moderniseren. Het kazematschietgat van het stuk 5 lang 50 is naar
de maatstaven van 1939 kwetsbaar voor vijandelijk vuur. In april doet het CITB aanbevelingen voor een
gasdicht schietgat, hoewel ook het schieten door een extra pantserplaat mogelijk soelaas zal bieden. De
minister wenst de nieuwe afzuiginrichtingen en de verdere aanpassingen ook op de Afsluitdijk toe te
Wellicht betreft dit de eenvoudige oplossing met halfronde uitsparing in beide schuifluiken van het schietgat, die de loop kunnen
omsluiten, zoals Koen die in de kazematten Fort aan de Bildtstraat signaleert. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 53.
572 NA, IdG, 2.13.45, 1505, brief CITB, No.189/tG, 15-12-1938, aan IdG met ‘Aanbieding van bijgaand verslag nopens aanschrijven van
IdG No.1020G, 27 mei 1937’, 'Verslag betreffende schietproeven, in Juni 1938 gehouden met den zwaren mitrailleur en het kanon
van 6 Kazemat uit een oefenkazemat in de Legerplaats te Oldebroek', 15-12-1938.
573 NA, IdG, 2.13.45, 1505, brief IdG, No.2398G, 16-12-1938, aan MvD. Brief CITB, No.80P, 27-12-1938, ongeadresseerd.
574 NA, CITB, 2.13.40, 100, brief IdG, No.171G, 11-1-1940, aan CITB. 100, 'Rapport geluidmetingen in Kazematten aan de Bildtstraat',
prof. dr. C. Zwikker, Delft. 'Rapport betreffende te nemen maatregelen ter vermindering van de luidheidsstand in de betonnen
kazematten te Utrecht, uitgebracht door Prof. Dr. C. Zwikker te Delft', 21-10-1938.
575 NA, CITB, 2.13.40, 99, 'Tabel met gegevens nopens de relatieve geluidsenergie ter plaatse van het oor van den schutter bij het
vuren met een zwaren mitrailleur', ongedateerd, waarschijnlijk december 1938.
576 Dit betreft de juist voltooide kanonkazematten Bildtstraat-III, Kijkuit, Diefdijk-Zuid, Hakkelaarsbrug-Midden, Uitermeer, MuidenOost en (aan tekst toegevoegd) Spion. Vanwege een tekort aan dit type geschut behoudt kazemat Gorinchem de bewapening van 6
Kazemat. NA, CITB, 2.13.40, 92, brief CITB, No.19/tG, 28-1-1938, aan EaI Amersfoort. Het besluit viel op 21-6-1938. NA, HKVgH,
3.09.20, 609, brief DvD, Geh.Litt.U152, 21-6-1938, aan DML. Spanjaerdt Speckman, Het voormalig Oostfront, 4. Koen, Een
onuitdoofbaar vuur, 51: met 6 Kazemat levert vier schoten per minuut, 5 lang 50 twintig, met bovendien een veel hogere trefkans.
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passen. Daarnaast overweegt het departement om "te zijner tijd" boldoorvoeringen in de brugkazematten
te plaatsen, waarbij men zoals in de Texelse kazemat een stalen console affuit tegen de frontmuur
construeert, in plaats van de driepootaffuit.577
7.5

Nieuwe infrastructuur bij het Oostfront: extra compensatiemaatregelen, 1937-‘39

7.5.1

Rondweg Utrecht en rijksweg 12

Volgens een overzicht uit 1938 van commandant Vesting Holland Van Voorst tot Voorst zijn er "binnen
afzienbare tijd" 58 moderne of gemoderniseerde kazematten in de Vesting Holland te bouwen, inclusief de
veertien geplande gietstalen mitrailleurkazematten en vijf gietstalen kanonkazematten.578 Het leeuwendeel
van deze werken komt tot stand door compensatie van infrastructuur, waaruit nadeel voor 's-lands defensie
voortkomt. Zo voorziet het stadsuitbreidingsplan van Berlage voor Utrecht uit 1925 in de aanleg van een
oostelijke rondweg, die dwars door de fortengordel is getraceerd. In een gezamenlijke actie met zijn
ambtsgenoot van Waterstaat heeft minister Van Dijk in dat jaar het Utrechtse college er toe kunnen
bewegen de weg in westelijke richting achter Lunet I, Fort Vossegat en Fort aan de Bildtstraat te
verschuiven.579 Daar schampt de weg de keelzijde van de vestingwerken en, zo blijkt de eerstaanwezend
ingenieur na bestudering van het Wegenplan 1932, wel in die mate dat de geplande bouw van kazemat Fort
aan de Bildtstraat-F vermoedelijk geen doorgang kan vinden. De communicatie tussen de gemeente en het
ministerie van Defensie is gebrekkig. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens het bezoek van de commandant Vesting
Holland op zaterdag 18 juni 1938 aan het 8e Internationale Wegencongres en de expositie 'De Weg 1938'
over de ontwikkelingen rond wegen en verkeer, in gebouw Houtrust te ‘s-Gravenhage. Tot zijn verbazing
stuit Van Voorst tot Voorst op de inzending van Gemeente Utrecht: een reliëfkaart van 3 bij 4 m met de
omgeving van de stad waar, naast de weergave van wegen, kaden, woonwijken en boerderijen, alle forten
en verdedigingswerken zijn aangegeven, inclusief verboden cirkels. De officier verhaalt ‘s-maandags
verbouwereerd in een brief aan minister Van Dijk: "in de groote Verboden Kringen waren lampjes
gemonteerd, die met korte tusschenpoos werden ontstoken (…) Ik achtte deze inzending ontoelaatbaar,
aangezien daarbij gebruik moet zijn gemaakt van gegevens, welke slechts uit geheime kaarten en
bescheiden kunnen blijken. In verband hiermede heb ik mij persoonlijk gewend tot den voorzitter van den
tentoonstellingscommissie, de gepensioneerd Generaal-majoor L.C.A. van de Kasteele, die, na overleg met
de Directie van de N.V. Tentoonstellingsgebouw Houtrust, onmiddellijk de inzending heeft doen toedekken
met zeilen". Later zijn de geheime gegevens verwijderd en was de inzending toonbaar. Nadien blijkt dat de
maquette gemaakt is op basis van het 'Uitbreidingsplan Berlage', in de handel vrij verkrijgbaar. "Hiertegen
is blijkbaar indertijd geen bezwaar gemaakt", zo concluderen de ambtenaren droogjes. Men vervolgt de
gemeente niet maar verzoekt wel geen publieke aandacht meer te geven aan verboden kringen.580
Maar de aanleg van de Utrechtse rondweg is een gegeven en Defensie probeert zoals gebruikelijk
van de infrastructurele nood een vestingbouwkundige deugd te maken. In 1936 voert het ministerie overleg
met Rijkswaterstaat over de rondweg, vandaag bekend als Waterlinieweg en Sartreweg. De nadelen zijn
voor defensie evident. Een doorgedrongen vijand kan via de weg de aanliggende stellingdelen oprollen.
Voorts bemoeilijkt het hoge aardlichaam de verdediging in de diepte, westelijk van Lunetten. Daar
tegenover staat dat de rondweg als inundatiekering kan fungeren, tenminste wanneer de bruggen en
tunnels zijn af te sluiten. In het noorden sluit het geplande tracé bij Fort Blauwkapel aan op de
inundatiekering Ezelsdijk en Gageldijk, terwijl die in het zuiden bij knooppunt Laaggraven aantakt op de
verkorte frontlijn Wayensche Dijk en Amsterdam-Rijnkanaal. De grondlichamen van de rondweg bieden
voorts ruimte voor gevechts- en afwachtingsdekkingen, bijvoorbeeld voor de kanonkazemat ter
compensatie van de elektrificatie van de spoorwegen. Omdat Rijkswaterstaat de weg aanlegt in verboden
kringen vindt Defensie het in augustus 1938 billijk dat de dienst de kosten draagt voor de bewaking van de
kruising met (spoor-)wegen: zeven kazematten met afwachtingsdekkingen en twee hindernissen.
NA, CITB, 2.13.40, 92, tekening CITB, No.1346/tG, in 1 blad (26-11-1938) en 1347/tG, in 1 blad (ongedateerd). HKVgH, 3.09.20,
496, brief IdG, No.956G, 18-5-1938, aan MvD. 52, 316, brief DvD, Geh.Litt.B74, 24-3-1938, aan CVgH. Hij wil onderzoek of het kanon 6
Kazemat in Type '18 past. Het CITB is hier niet aan toegekomen.
578 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1044, 178G, brief CVgH, Sectie I, No.233ZG, 3-11-1938, ongeadresseerd, met bijlage 'Overzicht van de
kazematten in de Vesting Holland'. Voor de tekst van de kantbrief IdG: De Man: CITB, 2.13.40, 108, brief HCITB, No.78/iG, 25-2-1939,
aan IdG. 108, brief C2eGC, No.844G, 31-3-1939, ongeadresseerd, met 'Begroting Vesting Holland 1940'.
579 NA, HKVgH, 3.09.20, 20, brief B&W Gemeente Utrecht, No.5592/51, 29-7-1925, aan MvO.
580 NA, HKVgH, 3.09.20, 52, 593, brief CVgH, No.593G, 20-6-1938, aan MvD. 53, 856, brief DvD, Geh.Litt.S221, 10-9-1938, aan CVgH.
Het Internationaal Wegencongres vindt in 1937 in Nederland plaats en is een initiatief van de Association Internationale Permanente
des Congrès de la Route, in 1908 in Parijs opgericht en 55 landen zijn aangesloten, die wegencongressen organiseert in Parijs (1908),
Brussel (1910), Londen (1913), Sevilla (1923), Milaan (1926), Washington (1930) en München (1934). In Houtrust zijn op 23.000
m2 de laatste infrastructurele ontwikkelingen uit Nederland en Nederlands-Indië te zien, met inzendingen van Rijks- en Provinciale
Waterstaten, grote gemeenten, laboratoria en bedrijven die bij wegenbouw betrokken zijn. Men verwacht 2.000 bezoekers.
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Waar de rondweg de Bildtstraat snijdt wil Rijkswaterstaat in 1938 kruispunt Berenkuil aanleggen,
dat zich ruim vier meter boven het maaiveld verheft. Het CITB bekijkt in maart 1938 of men op kosten van
het ministerie van Defensie binnen de grondlichamen schuilruimten kan bouwden, die ook dienen voor de
gemeenschap tussen de inundatiekeringen bij de Berenkuil. Men tekent er "lichte schuilgalerijen tegen
vliegtuig-mijnbommen" voor een bezetting van 25, 100 en 200 troepen, met standaardmodules voor 25
personen elk.581 In maart 1939, juist voor de aanleg van de weg, bericht het CITB dat Rijkswaterstaat het
ontwerp Berenkuil heeft vereenvoudigd en geschikt is gemaakt voor 200 man. De sterkte van de twee
schuilgalerijen, elk voor 100 man, is door de toepassing van 60 cm dikke gewapend betonnen dekkingen
opgevoerd tot weerstandsvermogen (W.10-12). 582 In september 1939 zijn de galerijen wegens de hoge
kosten uit het plan geschrapt. "De noodzakelijke gemeenschap tussen de benoorden en bezuiden het
verkeersplein gelegen inundatiekering zal worden verkregen door middel van loopgraven, welke in tijd van
oorlog moeten worden aangelegd. Daartoe ware ter plaatse van de snijding met de inundatiekade een
wegneembaar wegdek, zonder fundeering, op schrale beton of hoogovenslakken aan te brengen". Het leger
is inmiddels gemobiliseerd en Van Voorst tot Voorst wenst dat werken in de Valleistelling voorrang
krijgen.583 In oktober 1938 is het zuidelijk deel van de rondweg in uitvoering. Bij Lunet III zijn de galerijen
niet meer te realiseren. Maar de eerstaanwezend ingenieur ziet achter Lunet III tussen spoorlijn en
Koningsweg kans om vóór 1 juli 1939 een schuilplaats te bouwen. Zijn ontwerp laat een schuilruimte
volgens de systematiek van het voorschrift VII zien in weerstandsvermogen (W.21-28).584 De Man adviseert
positief: "in beginsel wil het mij zeer aanbevelenswaardig voorkomen, in het grondlichaam van den
rondweg beoosten Utrecht schuilplaatsen aan te brengen. (…) Tegen de door evengenoemden E.A.I.
ingediende ontwerp bestaan mijns inziens enkele bezwaren. Met name moet het noodzakelijk worden
geacht, dat een schuilplaats voor ongeveer 100 personen is voorzien van een gelegenheid tot het ontsmetten
van met blaartrekkende strijdgassen besmette personen. Enkele noodprivaten worden mede noodzakelijk
geacht. Een inwendige hoogte van 1,8 Meter acht ik te gering; deze zal ten minste 2 Meter dienen te
bedragen". Op 18 november 1938 is het ontwerp gereed.585 In juli 1939 verstrekt minister Van Dijk de
vergunning voor de weg. Het aantal werken ter verontzijdiging is verminderd. Nu eist Defensie de helft van
de kosten van één kanonkazemat op Lunet III en twee mitrailleurkazematten (W.21-28), incluis
afwachtingsdekking en bewapening "in het lichaam van den Rondweg ten Noorden van de Prins
Hendriklaan", een viertal lichte gevechtsdekkingen met weerstandsvermogen (W.10,5-12) tussen Lunet IV
en de Kromme Rijn en de vervanging van de dammen in de keelgrachten van Lunetten door ophaalbruggen.
De kosten schat hij op 102.500 gulden. De gevechtsdekkingen brengen vuur uit op de rondweg en
belemmeren gebruik van de infrastructuur door een vijand. In januari 1940 eist het departement een extra
gietstalen kanonkazemat van 67.000 gulden aan de oostelijke zijde van Berenkuil, om vuur uit te brengen
op de Hoofddijk. Rijkswaterstaat gaat akkoord indien de koepel uiterlijk 15 mei 1940 wordt geleverd.586
Tegelijk is ook de aanleg van rijksweg 12 en de aansluiting bij knooppunt Laaggraven op de
rondweg aangegrepen om het Oostfront te moderniseren. Ter verontzijdiging eist men in april 1938 een 3
kilometer lange vechtwagengracht tussen Fort Rijnauwen en het inundatieveld Oudwulverbroek. Waar de
weg deze hindernis snijdt zijn een versperring en twee gietstalen kanonkazematten voorzien. Een tweede
versperring, bestreken door een frontale kanonkazemat en een flankerende mitrailleurkazemat, is ruim 3
kilometer westelijk gesitueerd, vóór de inundatiekering van de rondweg. Drie extra kanonkazematten,
De elementen hebben de opzet van een gelijkbenige driehoek, meet gewapend betonnen dekking van 50 cm rondom. Elk segment
heeft de voorzieningen: ingangsportaal met gassluis, toilet, bergplaats, nooduitgang, ventilator voor overdruk.
582 Met gebroken ingang met gasdichte stalen draaideuren. Om de prijs (20.000 gulden) te drukken fungeert de zuidelijke gang als
bergruimte Rijkswaterstaat annex transformatorhuis Provinciale Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij. Vredesafsluiting met
onopvallende tuimeldeuren, zijde verkeersplein. Op advies van CITB zijn ook in de wal uitgangen aangebracht. Zo is deels tegemoet
gekomen aan het nadeel, dat Berenkuil niet afdoende bescherming biedt tegen artillerie.
583 NA, HKVgH. 3.09.20, 48, 487, brief CVgH, No.487G, 7-5-1937, aan EaI Utrecht. CITB, 2.13.40, 103, tekening CITB, No.1369/tG, in 1
blad (11-3-1938), 'Schetsontwerpen voor lichte schuilgalerijen tegen vliegtuigbommen'. 6, brief CITB, No.468/iG, 17-11-1937, aan
ChStaf VgH. HKVgH, 3.09.20 53, 754, brief CITB, No.330/iG, 5-8-1938, aan IdG. CITB, 2.13.40, 7, brief IdG, No.2333G, 6-12-1938,
ongeadresseerd. 8, brief CITB, No.211/iG, 30-3-1939, aan Hoofdingenieur RWS. 8, brief RWS Directie Utrecht, No.2276, 7-6-1939,
aan HCITB. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 55, brief CITB, No.383/iG, 29-6-1939, aan MvD. Het afblazen van het project: NA, CITB,
2.13.40, 8, brief DvD, Geh.Litt.B285, 9-9-1939, aan MvW. G1880, brief CV, No.19B, 9-1939, aan C II-III-IV LK, C Brig. A-B.
584 Het gebouw is op staal gefundeerd, heeft front-, zij- en keeldekkingen (1,8, 1,5 m, 1,2 m dik) en elk van de schuilplaatsen telt vijf
ruimten (5 x 2,5 x 1,8 m) die o.a. als commandopost zijn te gebruiken.
585 Met gassluis, ontkleedruimte besmette personen, douche, kleedruimte en drie verblijfsruimten voor elk 30 man, voorzien van
filter, ventilatieapparaat (1.200 liter per minuut) en privaat. Kantoor commandant, met gassluis, geweerschietgat in gebroken
ingang, telefooncentrale. De detaillering van deuren, kozijnen en DIN-profielen sluit aan bij de gietstalen kazematten bij Jutphaas.
NA, CITB, 2.13.40, 103, brief EaI Utrecht, No.823G, 28-10-1938, aan MvD, met tekening 2e GC, ‘Schuilplaats W.21-28 in aardlichaam
gedeelte rondweg tusschen spoorlijn en Koningsweg’. Brief CITB, No.508/iG, 19-11-1938, aan IdG, met tekening CITB, No.1344/tG, in
1 blad (18-11-1938), 'Schuilplaats (W.21-28) in aardlichaam gedeelte Rondweg tussen spoorlijn en Koningsweg'.
586 NA, CITB, 2.13.40, 8, brief DvD, Geh.Litt.X226, 14-7-1939, aan MvW. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 55-lz, brief CVgH, Sectie I-0,
No.274G, 11-5-1939, aan MvD. 292, brief DvD, Ve Afd., No.26G, 20-6-1939, aan ChGS. Voor de kanonkoepel: NA, CITB, 2.13.40, 8, brief
RWS, Directie Utrecht, No.232, 24-1-1940, aan Hoofdingenieur RWS, Utrecht.
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waarvan één op Fort ’t Hemeltje, bestrijken de toegangswegen door de inundatie.587 Het acces van Houten,
voorheen de achilleshiel van het Oostfront, is door de verontzijdiging van rijksweg 12, rondweg en
Amsterdam-Rijnkanaal een modern ingericht stellingdeel, mits de maatregelen ook worden uitgevoerd.
In maart 1939 pleit Defensie bij het ministerie van Waterstaat voor een snelle uitvoering van het
Amsterdam-Rijnkanaal. Het is "in dit verband met den internationalen toestand noodzakelijk verschillende
werkzaamheden tot het uiterste te bespoedigen, opdat aan een driest en snel doorgevoerde overvalling in
elk opzicht weerstand kan worden geboden”. Daarom stelt minister Van Dijk als volgorde voor de werken
vast: 1) aanleg van de kanaaltak naar Wijk bij Duurstede, 2) aanbrengen sluisversperringsmogelijkheden
bij de sluis aldaar, 3) verruimen van de Nieuwe Wetering en maken van inlaatmiddelen bij Fort Tienhoven;
4) verhogen van de inundatiekade en westelijke kade van het Merwedekanaal, 5) het bespoedigen van de
uitvoering van de kunstwerken in de rondweg beoosten Utrecht, 6) het bespoedigen van de afbouw van de
Keer- of Plofsluis bij Jutphaas en de spuisluis bij IJmuiden. De punten 1 en 2 moeten snel en gelijktijdig in
uitvoering komen "opdat, met het oog op de gevaren van overvoering van de inundatiën, de toestand blijft
gewaarborgd, zooals deze thans aanwezig is". 588 De maatregelen doen het geloof in de Vesting Holland
toenemen. De kansen op een overvalling lijken af te nemen. De commandant Vesting Holland Van Voorst tot
Voorst pleit in mei 1939 opnieuw voor vaste kazematbezettingen, om een overval tegen te gaan. Uit het
antwoord van de chef generale staf Reijnders, gekrabbeld op de verzoekbrief, blijkt dat die minder rekening
houdt met een overval: die kans "is mijns inziens gering en wordt nog steeds minder, naarmate IJssellinie
en Grebbelinie hechter worden".
[94 topkaart 1:25.000 (bewerkt), rondweg en rijksweg 12 bij Utrecht, AHK-GS, Vesting Holland mei 1939, NA]
[95 tekening1:100, pg schuilplaats Koningsweg Utrecht, EAI Utrecht, Vesting Holland oktober 1938, NA]
[96 schets 1:100, pg schuilplaats Koningsweg Utrecht (met detail: ingang), CITB, Vesting Holland november 1938, NA]
[97 topkaart 1:25.000 (bewerkt), verontzijdiging rijksweg 12 bij Utrecht, CVgH, Vesting Holland april 1938, NA]

7.5.2

Elektrificatie van de spoorwegen op het acces van Houten

De Nederlandsche Spoorwegen besluiten in 1936 tot elektrificatie van de baanvakken Utrecht-Arnhem en
Utrecht-’s-Hertogenbosch. De legerleiding bekijkt deze ontwikkeling met argusogen: zij vreest voor het
verlies van de krachtige en bedrijfszekere stoom- en diesellocomotieven, uitermate geschikt voor het
trekken van mobilisatietreinen. Voorts belemmeren de bovenleidingsportalen de vuuruitwerking in de
hoofdweerstandszone van het Oostfront, nota bene op het acces van Houten. Compensatie is daarom
vereist. Ook hier passen de wensen niet in het beschikbaar budget.
De tactische commandanten vragen in september 1937 om maatregelen ter waarde van 258.700
gulden. Maan minister Van Dijk wil niet meer dan 100.000 gulden aan NS vragen. Omdat minimaal één
kanonkazemat op Lunet I een vereiste is, stelt de eerstaanwezend ingenieur in oktober 1937 voor om het
in de Vesting Holland gebruikelijk weerstandsvermogen (W.21-28) hier te verminderen tot (W.15-21),
"mede gelet op de vele schuilplaatsen type 1918, welke in deze omgeving reeds van schietgaten zijn
voorzien en dus kunnen worden beschouwd als tweederangs kazematten". Een maand later, in oktober
1937, levert hij een ontwerp voor een mitrailleurkazemat met gietstalen gevechtsopstelling, gebaseerd op
ontwerpen van het CITB. Het betreft een vereenvoudigde uitgave van de gietstalen kazemat aan de
Ridderschapskade, met een in de lengte achter de koepel gesitueerde afwachtingsruimte, voorzien van met
1,2 m zware gewapend betonnen bovendekking. De binnenzijde van de ruimte heeft tot 20 cm boven de
grondwaterspiegel een plaatijzeren bekleding. De eerstaanwezend ingenieur stelt voor om kosten te
drukken door de kanonnen van 6 Hefkoepel uit de Stelling van Amsterdam, samen met de in het A.V.P.
opgeslagen geschuttorens en pantserplaten van M.H. Tromp aan te wenden voor de bouw van kazematten
op Fort Vechten en Fort 't Hemeltje. De Man blijft herhalen: "Uit hoofde van de te stellen maskeeringstechnische eischen vermeen ik dan ook niet nader behoeven in te gaan op de voorstellen".589 Toch leidt het
tot vertraging. Het hoofd CITB ontwerpt in januari 1938 eenvoudige mitrailleurkazematten ter
verontzijdiging van de elektrificatie, maar is vier dagen na zijn antwoord aan de commandant 2e
Geniecommandement ook belast met een opdracht van minister Van Dijk om hier gebruik te maken van 75
pantserplaten, afkomstig van de marine. Dezelfde platen, die De Man eerder ongeschikt achtte voor de

Kunstwerken zoals het viaduct rijksweg en spoorlijn Utrecht-‘s-Hertogenbosch en dat, waar de rijksweg de Achterdijk kruist. NA,
CITB, 2.13.40, 8, brief Ch.Staf VgH, Sectie I, No.218G, 28-4-1938, ongeadresseerd, met bijlage, waarin het plan.
588 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 55, brief DvD, No.204ZG, 7-3-1939, aan MvW. Zie Visser, ‘De Genie en de 6e kom’, 17-24.
589 NA, CITB, 2.13.15, 92, brief EaI Utrecht, No.650G, 14-10-1937, aan IdG, met tekening in 2 bladen (14-10-1937), blad 1 ‘Type A.
Ontwerp voor een gew.beton mitrailleurkazemat met gietstalen gevechtsopstelling. (W.15-21)’ en blad 2 ‘Type B. Ontwerp gietstalen
mitrailleuropstelling met gewapend-betonfondeering’. (W.15-21), 2eGC, EaI Utrecht. Brief EaI Utrecht, No.741G, 13-11-1937, aan
IdG. Antwoordbrief CITB, No.14/tG, 14-1-1938, aan IdG.
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werken op de Afsluitdijk.590
In januari bericht de inspecteur der genie dat hij "in dit bijzondere geval" ter verontzijdiging van
de elektrificatie geen bezwaar heeft tegen de bouw van vijf kazematten met weerstandsvermogen (W.1521). Dat verdient de voorkeur boven twee of drie kazematten met weerstandsvermogen (W.21-28).591 Op
26 maart 1938 geeft de ingenieur een schetsontwerp af voor drie flankerende mitrailleurkazematten,
afgeleid van het model Jutphaas, waarbij hij "rekening gehouden" heeft met gegevens, verkregen van het
hoofd CITB. Feitelijk is het ontwerp sterk verwant aan een tekening van het CITB uit januari 1938.592 De in
plattegrond ronde mitrailleurkoepel heeft een weerstandsvermogen (W.15-21) en is verankerd in een
rechthoekig gewapend betonnen lichaam (4,5 x 7 x 3 m), met onder de gevechtsruimte een 1,2 m hoge
munitiebergplaats. Het achter de koepel gesitueerde deel van de kazemat heeft een aangegoten luifel. Onder
die luifel leidt een trap naar het 1 m onder het vloerniveau van de koepel gesitueerd portaal, dat in
noodgevallen kan fungeren als afwachtingsruimte en van waaruit ook via een klimkoker de uitgang
bereikbaar is.593 Zowel het portaal als de klimkoker bestaan uit ingebetonneerde stalen buizen. Door de
trap in het portaal en in de koepel door een stalen wand met dito deur af te scheiden, is deze te gebruiken
als gassluis. De opbouw lijkt logisch en heeft ook de gebroken ingang, waardoor van buiten geen vuur op de
keelzijde van de koepel is te geven. Mede door het minimale profiel boven het maaiveld lijkt dit
kazematontwerp op de eerste prototypen van de gietstalen kazemat. Toch blijft de ruime opzet van het
portaal annex afwachtingsruimte en de kwetsbaarheid van het luik boven de klimkoker een zwak element
in het ontwerp: er is een forse discrepantie tussen weerstandsvermogen van koepel en klimkoker. De
kosten bij (W.15-21) bedragen ongeveer 21.000 gulden, zodat 37.000 gulden resteert voor de bouw van de
kanonkazemat Lunet I.594
De eerstaanwezend ingenieur vraagt om zo spoedig mogelijk een ontwerpbestek te maken en
"zoodra het CITB een ontwerp voor een gietstalen kanonkazemat gereed heeft, opdracht te verstrekken,
hieromtrent nadere voorstellen in te dienen". Er is echter een complicerende factor. Binnen het uiterst
krappe budget zal men hooguit een kanonkazemat 5 lang 50 met weerstandsvermogen (W.15-21) kunnen
bouwen. Zelfs als het CITB een zo’n ontwerp vervaardigt, "bestaat twijfel of voor 36.650 gulden een
behoorlijke kanonkazemat (W.15-21) met koepel zal kunnen worden gemaakt". Met weerstandsvermogen
(W.21-28) zou die kazemat minstens 61.000 gulden kosten. En dus is men terug bij af. De gevolgen laten
zich raden. De ingenieur berijdt ogenblikkelijk zijn stokpaardje: "Ingeval mocht blijken, dat een
kanonkoepel niet tijdig kan zijn ontwikkeld en (of) aangeleverd, zal kunnen worden overwogen, een
kanonkazemat met afwachtingsruimte en gepantserd voorvlak (dus een kazemat met klein schietgat, in den
geest van die in het Fort Kijkuit) te doen maken in den wal van de Lunet I of in dat van den verbindingswal
Lunet I en Fort Vossegat. De platen zijn hiervoor beschikbaar, doch moeten worden bewerkt. Aangezien het
gepantserde voorvlak zal kunnen samenvallen met het buitentalud van een wal of evenwijdig daaraan kan
liggen, zal aan maskerings-technische eischen uitstekend kunnen worden voldaan. (…) Bij vergelijking van
de in de koepelkazemat en de in de pantserkazemat aanwezige ruimte valt de dezerzijdsche keuze op laatst
vermelde kazemat. Dit te meer, omdat de massa van de gepantserde kazemat, welke een belangrijke factor
is, grooter is dan die van de koepelkazemat". Als het aan de ingenieur ligt, zal men naast financieel ook uit
tactisch oogpunt de voorkeur geven aan een betonkazemat met scheepsbepantsering.595
In november 1938 vraagt de inspecteur minister Van Dijk om conform ontwerp CITB drie gietstalen
mitrailleurkazematten "zonder afwachtingsruimte" te bouwen bij kasteel Rhijnauwen, de Marschdijk bij
Fort Vechten en Fort 't Hemeltje. Mits sober uitgevoerd, resteren er middelen voor een extra kanon- of
mitrailleurkazemat. In verband met drukte bij het CITB vanwege de Rivierenstelling, geeft de inspecteur
zijn eerstaanwezend ingenieur Van Tarel opdracht om de ontwerpen, in overleg met De Man, te maken. Ook
hier is zo lang getwijfeld en gesoebat, dat, hoewel er in 1939 deze koepels nog zijn besteld, de werken, op
de kazemat Fort ’t Hemeltje na, niet zijn gerealiseerd.596
NA, CITB, 2.13.40, 90, brief EaI Amsterdam, No.45G, 18-1-1938, ongeadresseerd.
NA, CITB, 2.13.40, 92, brief IdG, No.104G, 20-1-1938, aan C2eGC.
592 NA, CITB, 2.13.40, 92, tekening CITB, No.1301/tG, in 1 blad (14-1-1938), 'Schetsontwerp van een kazemat voor een mitrailleur
M'08, zonder afwachtingsruimte, met gietstalen koepel (W.15-21)’.
593 NA, CITB, 2.13.40, 92, brief CITB, No.29/tG, 10-2-1938, aan IdG. De Man adviseert de "afwachtingstank" hoger dan 1,2 m uit te
voeren, vanwege de gassluis. Onderdelen van de G-kazemat bij gebouw D van Fort ’t Hemeltje zijn te zien in die remise; naast een
brokstuk van de opgeblazen koepel betreft het de gasvrije deur en plaatstalen bekledingen.
594 Opvallend: ook die variant laat gelijkenis zien met Italiaanse voorbeelden, ca. 1930: zoals de mitrailleurkazemat voor inbouw in
bergwanden: lesboek genie, S. Zabert, Fortificazione permanente moderna, Torino 1939 en Corino P.G. en P. Castaldo, La montagna
fortificata. Per i monti della Valle di Susa: dai forti della triplice sino alle opera in caverna del Vallo Alpino, Borgone Susa 1993, 32.
595 NA, IdG, 2.13.45, 1584, brief EaI Utrecht, No.261G, 26-3-1938, aan IdG, met tekening 'schetsontwerp voor het bouwen van 3
mitrailleurkazematten (met gietstalen koepel W.15-21), wegens electrificatie spoorwegen'. Brief EaI Utrecht, No.261G, 26-3-1938,
aan MvD.
596 NA, CITB, 2.13.40, 92, brief IdG, No.2253G, 25-11-1938, aan C2eGC. Kazemat ’t Hemeltje ligt op de noordwestelijke punt van het
fort; deze geeft door de geamoveerde keelwal flankerend vuur richting spoorlijn, tankgracht en Fort Vechten.
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Tussen 1936 en 1939 treft men ook op de toenaderingswegen van en naar het Oostfront
maatregelen tegen een strategische overvalling. De versperringen zijn identiek aan die van de Strategische
Beveiliging. De bekostiging van deze werken, waarvan exemplaren aan de zuidelijke zijde van Fort
Blauwkapel en de Oostzeedijk ten noorden van Muiden resteren, geschiedt door jaarlijkse claims op de
vestingbegroting, die meermalen gehonoreerd zijn.597 De vechtwagenversperringen zijn een toonbeeld van
constructieve eenvoud en laten zien dat het mogelijk is om met beperkte middelen het sterke strategische
landschap aan te vullen om een hindernis van betekenis te maken. Zelfs bij niet gestelde inundaties is de
tocht vanaf de versperring naar Muiden een beleving op zich. Het geheel open schootsveld voor de vesting,
de natte weiden, doorsneden door talrijke sloten en vaarten en de smalle, uiterst glibberige kaden en dijken
maken een vijandelijke opmars door dit deel van het Oostfront, dat algemeen erkend is als één van de
zwakste plaatsen, tot een zware opgave.
[98 tekening 1:50, dsn gietstalen kazemat Wijk bij Duurstede, EAI Utrecht, Vesting Holland oktober 1937, NA]
[99 tekening 1:100, pg en dsn gietstalen mitrailleurkazemat elektrificatie spoorwegen, EAI Utrecht, VgH oktober 1937, NA]
[100 tekening 1:20, dsn gietstalen mitrailleurkazemat elektrificatie spoorwegen, CITB, Vesting Holland februari 1938, NA]

7.6

Deelconclusie hoofdstuk 7

Op strategisch en tactisch niveau
In aanvulling op de versterking van de Vesting Holland door de bouw van de Zuiderzeewerken, de sluis met
bomvrij gemaal te IJmuiden en de verruiming van het Noordzeekanaal, is het graven van het AmsterdamRijnkanaal een impuls voor een ingrijpende verbetering van het Oostfront bij Utrecht. Niet alleen vergroot
Rijkswaterstaat door de aanleg van het inlaatpunt Prinses Irenesluis bij Wijk bij Duurstede de mogelijkheid
tot het stellen van inundaties op dit cruciale acces. Het kanaal zorgt er ook voor dat de
hoofdweerstandszone is versterkt met essentiële water- en grondwerken. De nieuwe kanalen, sluizen,
inundatiekaden en -kommen moderniseren het hart van de hoofdweerstandszone oostelijk en zuidelijk van
Utrecht. Deze belangrijke werken passen als geen ander in het strategische landschap: zij hebben de
verschijningsvorm van kanalen, kaden, keringen en kunstwerken, waarin defensieve en vestingwerken
‘onzichtbaar’ zijn ingebouwd.
Dankzij ruime bijdragen van Rijkswaterstaat en derden, zoals Gemeente Utrecht en NS, start oostelijk
van Utrecht de aanleg van een doorlopend gekazematteerd vuurfront, dat fungeert als vestingbouwkundig
geraamte van de verbeterde hoofdweerstandszone. Deze compensatiewerken vinden hun basis in de
Kringenwet 1853 maar, net als bij de aanleg van de Zuiderzeewerken, heeft het ministerie van Defensie op basis
van de Vestingwet 1874 de verontzijdiging zo op weten te rekken en vorm kunnen geven, dat hier niet alleen
bij bestaande vestingwerken modernisering plaatsvindt, maar dat het totale strategische landschap van het
Oostfront belangrijk is verbeterd. Om dit te bewerkstelligen zijn slechts marginale onttrekkingen aan het
Defensiefonds nodig geweest. Door de dynamische ontwikkeling van Utrecht vinden er, in aanvulling op deze
verbeteringen, in 1938 en 1939 nieuwe ontwikkelingen in dit frontdeel plaats. In 1938 is de oostelijke rondweg
rijksweg 12 bij Utrecht verhoogd aangelegd, met ongelijkvloerse kruisingen. Het CITB ontwerpt in de
grondlichamen gevechts- en afwachtingsdekkingen. Omdat de legerleiding beducht is voor inzet van het
luchtwapen, zijn de schuilgalerijen voor het eerst gericht op fysieke bescherming van grote groepen
manschappen.
Zo lijkt de ontwikkeling van de Vesting Holland ongrijpbaar te bewegen tussen twee polen. Enerzijds
ontbreken de middelen op de vestingbegroting voor de modernisering van het vestingstelsel en lijkt de
legerleiding te berusten in de gebrekkige vredesvoorbereiding van de oorlogsbetonnering. Nog steeds is er
geen andere visie op de Vesting Holland, dan dat deze het nationaal reduit vormt voor het veldleger en dat men
die vesting pas in tijden van spanning zal betonneren. Anderzijds zijn er sinds 1922 via financiering door derden
forse investeringen gedaan in de modernisering van de Vesting Holland. Het betreft maatregelen met een
omvang en intensiteit, die zelfs de legerleiding versteld hebben moeten doen staan, maar hen niet heeft kunnen
De hindernis Oostzeedijk maakt deel uit van de tweede lijn, frontdeel Muiden-Uitermeer. Zo’n dijkversperring ligt ook bij De
Zilvermeeuw, Muiderberg. Een doorgebroken vijand staat op Oostzeedijk (acces tussen Noordpolder en IJsselmeer) opnieuw voor
een vechtwagenversperring, circa 500 m noordoostelijk van het Muiderslot. De locatie is goed gekozen: vijandelijke vechtwagens
zijn op de hoge, onverharde dijk kwetsbaar voor paggeschut. Na een knik in de dijk, waardoor het voertuig nog snelheid moet
minderen, doemt de hindernis op en zal men bij ruimingswerkzaamheden stil moeten houden. De hindernis bestaat uit een 42,5 m
lang, 2,4 m breed gewapend betonlichaam, dat het dwarsprofiel van de voormalige Zuiderzeedijk volgt. Over taluds en dijkkruin
staan twee rijen aangepunte spoorstaaf, 118 in totaal, de voorste rij om en om onder 45° en 60° geplaatst. Bij het pad naar
aanliggende akkers zijn aan weerszijden van de doorgang stalen palen met parallel breedflensprofiel gebruikt. Waarschijnlijk
bevinden zich onder het maaiveld, ter plaatse van de weg, gewapend betonnen blokken met kokervormige gaten. In deze putten, in
vredestijd afgedekt met deksels, kan men asperges plaatsen, voorzien van weerhaken. De hindernis is gecompleteerd met
draadversperringen, verankerd aan piramidevormige gewapend betonnen blokken, waarvan er hier zes resteren. Historische
verdedigingswerken in Noord-Holland, 123 en verder.
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bewegen tot het opstellen van een overkoepelende visie op, laat staan een programma voor diezelfde
modernisering van de Vesting Holland. Zij blijft voornamelijk reageren op ontwikkelingen, veroorzaakt door
externe partijen. Wanneer er wel sprake is van eigenstandige actie, zoals bij de verkenning van de Gooistelling,
getuigt het niet van een bijzonder ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit, dat de militaire autoriteiten juist in
1930, terwijl het parlement door de bezuinigingsmaatregelen vergadert over opheffing van het vestingstelsel,
overwegen om gelden voor een Gooistelling aan te vragen. Het zijn incidenten, die de vestingbouwkundige
agenda van de legerleiding bepalen.
Op operationeel en technisch niveau
Om het verkorte Oostfront met doorlopend gekazematteerd vuur te complementeren stelt de minister van
Defensie in 1935 middelen uit het Defensiefonds beschikbaar voor de bouw van enkele extra
betonkazematten. Vergeleken met betonkazematten, bekostigd door derden, hebben de kazematten van het
Defensiefonds een inferieure kwaliteit. Nu Defensie zelf de rekening moet betalen, kiest zij op basis van het
voorschrift VII voor gecombineerde, maar minder volmaakte typen (W.12-15), die gesitueerd zijn op eigen
grond: de vuuraantrekkende grondmassa’s van de Lunetten.
De betonkazematten bij Utrecht zorgen in 1935 opnieuw voor discussie over de toepasbaarheid van
het frontale schietgat. In januari 1936 staan de chef generale staf Reijnders en de commandant Vesting Holland
Van Voorst tot Voorst hier lijnrecht tegenover elkaar. De laatste gelooft dat de kans op schietgattreffers in
voorschrift VII schromelijk is overdreven. Nu hakt de minister de knoop door. Hij wil zoveel mogelijk
flankerende kazematten toepassen. Het kwetsbare schietgat is, zo vreest de minister, een gemakkelijke prooi
voor het moderne geschut van infanterie en vechtwagens. Dit ministeriële standpunt geeft stof tot nadenken.
De tactische commandanten willen de gekazematteerde wapens een zo groot mogelijk schootsveld geven,
terwijl door het grillige beloop van de frontlijn van het Oostfront vrijwel elk schietgat echarperend is te
beschieten en dus vrijwel elke kazemat in meer- of mindere mate als ‘frontaal’ is te beschouwen. Dit vraagstuk
kan met voorschrift VII niet worden opgelost.
Nadat het ontwerp van de betonkazemat tussen 1921 en 1935 een evolutie doormaakt en
stapsgewijs verbetert, komt er in 1935 een revolutie in het kazematontwerp tot stand: de introductie van
de gietstalen pantserkazemat. Het ontstaan van deze innovatie is terug te voeren op de aanstelling van De
Man als hoofd CITB. Hij meent de kwetsbaarheid van de betonkazemat niet te kunnen verminderen en is van
mening dat de toepassing van kleine, gietstalen overdekkingen een alternatief biedt aan de zware
betondekkingen. De Man is geïnspireerd door de Italiaanse grensversterkingen en baseert zijn ontwerp een
‘Gasdichter MG-Stand’ uit het Duitse ‘Vierteljahreshefte für Pioniere’ uit 1934. De legerleiding is enthousiast
over het ontwerp en geeft het CITB opdracht voor modelbouw en proefnemingen, om de kazemat snel
productie gereed te hebben. De G-kazemat biedt zowel een betere vuuruitwerking als een betere bescherming:
de koepel is voorzien van luifel en boldoorvoer, die er voor zorgen dat het schietgat niet meer de achilleshiel
van de dekking is. De G-kazemat kan in kaden, maar zelfs bij hoge grondwaterstand onder het maaiveld
gebouwd worden. Het werk kan zo maximaal opgaan in het strategische landschap van de Vesting Holland. De
ontwerpen voor mitrailleur en infanteriekanon brengen ook andere innovaties, zoals een verbeterde
betonwapening, kazematventilator en eenvoudiger affuit. De toegenomen complexiteit van de onderdelen leidt
er toe dat het CITB overeenkomsten sluit met bedrijven in de metaalindustrie, die voor productie zijn
ingeschakeld.
De eerste toepassing is in de nieuwe inundatiekering van het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier is de
gietstalen koepel gecombineerd met een afwachtingsdekking. De kazemat gaat perfect op in het
strategische landschap. De introductie van deze betrekkelijk complex te bouwen vestingwerken leidt er toe
dat de legerleiding voor het eerst in vele jaren pleit voor financiële middelen voor stellingbouw in
vredestijd, ten laste van de begroting van het ministerie van Defensie. Al in 1937 is duidelijk dat het
Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende koepels kan gieten. Het CITB bestelt de dekkingen in andere neutrale
staten zoals België en Luxemburg. In die landen is echter de toepassing van mangaanstaal voor gevechtskoepels
gebruikelijk, in plaats van het duurdere, maar ook sterkere chroomnikkelstaal.
De kazematconstructie, de regelmatig wijzigende inzichten van de tactische commandanten en de
beperkte financiële middelen leiden tot vertragingen in de bouw van gietstalen kazematten. De telkens
terugkerende wens van de eerstaanwezend ingenieurs en vooral de commandant veldleger, om oude
schuilplaatsen, pantsermaterialen en dus oude technieken te blijven gebruiken, dragen hier aan bij.
Bovendien blijkt het fortificatorische inzicht van verschillende ingenieurs onder de maat: zij begrijpen de
tactische en operationele voordelen die de gietstalen kazemat niet. Wanneer de minister de ingenieurs
dwingt de gietstalen dekking toe te passen (zoals bij de betonkazematten Dalem, Jutphaas, Vossegat), blijkt
dat zij de waarde eenvoudig niet begrijpen.
Het CITB is door drukte echter niet in staat het voorschrift VII te actualiseren. Hierdoor beschikken,
buiten dit bureau, actoren bij de genie, maar ook daarbuiten nauwelijks over actuele vestingbouwkundige
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kennis, in geval men over moet gaan tot oorlogsbetonnering. Het CITB is leidend bij veel ontwerpen. Het gevolg
is dat niet alleen de theoretische, maar ook de praktijkkennis bij eerstaanwezend ingenieurs afneemt. Een
voorbeeld betreft het voorstel van de eerstaanwezend ingenieur te Utrecht voor de bouw van een carapace op
gebouw D van Fort Blauwkapel. En de commandant Vesting Holland tracht vooruitgeschoven posities op het
Oostfront, de zogenaamde 'golfbrekers', al in vredestijd te bewerkstelligen, door het boren van schietgaten in de
schuilplaatsen Type ’18. De Utrechtse ingenieur, maar ook de commandant Vesting Holland, onderschat de
accuratesse, kracht en uitwerking van de moderne artillerie. Ook de uit de smalle beurs voortvloeiende cultuur
van bescheidenheid zal bijgedragen hebben aan het ontbreken van een voedingsbodem voor vernieuwing van
het vestingbouwkundige ontwerp, buiten het CITB. Vanuit die pragmatische insteek, waarbij het streven is om
van niets, iets te maken, spannen de ingenieurs zich in voor marginale versterking van achterhaalde werken.
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8. De focus buiten de Vesting Holland: grensversterkingen, 1935-‘39
8.1

Context: relevante politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen

De verwachtingen omtrent de uitkomst van de internationale ontwapeningsconferentie, die onder
auspiciën van de Volkenbond tussen 1932 en 1934 in Genève plaatsvindt, zijn aanvankelijk groot. De
voortekenen zijn desalniettemin niet gunstig. De wereldwijde economische crisis, het onvermogen van de
Volkenbond om in 1931 een einde te maken aan de Japanse agressie in Mantsjoerije en de steeds meer
zelfbewuste en harde opstelling van Duitsland zijn daar debet aan. Frankrijk eist handhaving van de
ondergeschikte militaire positie van Duitsland. Maar dat land wil juist toestemming voor een beperkt
herbewapeningsprogramma. De binnenlandse politiek ondergaat er, onder invloed van de economische
crisis, grote veranderingen. In juli 1932 wint de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei de
verkiezingen: zij levert op 30 januari 1933 de Reichskanzler, Adolf Hitler, die na 2 augustus 1934 ook
staatshoofd en opperbevelhebber is. Op 14 oktober 1933 verlaat Duitsland de ontwapeningsconferentie en
de Volkenbond. Daarmee eindigen pogingen tot wapenreductie.
Naast de fascistische en nationaalsocialistische regimes in Italië en Duitsland zorgt ook het
communistische bewind onder Stalin voor spanningen. Duitsland voert in het voorjaar van 1935 de
dienstplicht in en meldt zijn luchtmacht op te gaan bouwen. Op 3 oktober 1935 valt Mussolini vanuit de
Italiaanse kolonie Eritrea met een legermacht Ethiopië binnen. Het falen van de sancties tegen Italië leidt
ertoe dat Nederland op 1 juli 1936 afstand neemt van de Volkenbond en terugkeert naar de
neutraliteitsgedachte. Frankrijk is in mei en juni 1936 in de ban van arbeidsonrust en oplopende
spanningen tussen linkse en extreem rechtse partijen. Na 17 juli 1936 verscheurt een burgeroorlog Spanje:
een groep rechtse generaals neemt de wapens op tegen de wettige regering en weet zich vanaf 25 juli
gesteund door Duitse troepen. De toenemende kracht van Duitsland blijkt uit de ontwikkelingen aan de
Frans-Duitse grens. Na een referendum in 1935, waarin de bevolking overweldigend kiest voor aansluiting
bij Duitsland, heft de Volkenbond dit mandaatgebied Saarland op. Niet langer besturen Frankrijk en
Engeland dit gebied, maar is het opnieuw deel van het Duitse Rijk. Op 7 maart 1936 besluit de Duitse
regering bovendien het Rijnland militair te bezetten. Bij het Verdrag van Versailles is in 1919 bepaald dat
de streek voor vijftien jaar onder toezicht van geallieerde troepen komt en daarna een gedemilitariseerde
buffer zal zijn, tussen Frankrijk en Duitsland. De bezetting leidt tot felle protesten van Volkenbond,
Frankrijk en Engeland, maar tot verrassing van de Duitsers niet tot militair ingrijpen. Frankrijk waant zich
veilig achter de grensversterkingen van de Maginotlinie. Zo staan voor het eerst sinds 1918 Duitse troepen
aan de Nederlandse grens, zuidelijk van Arnhem. Op 25 oktober 1936 sluiten Italië en Duitsland een
bondgenootschap en ontstaat de as Rome-Berlijn.
De instabiele situatie zorgt voor onrust. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei 1937 dingen
54 partijen naar de stem van de kiezer. De anti parlementaire, autoritaire en antisemitische NSB is in
opkomst. Op haar hoogtepunt op 1 januari 1936 heeft de partij 52.000 leden. Door grote overheidstekorten
is er sprake van een voortgezette bezuinigingspolitiek. In 1937 treft een tweede economische recessie
Nederland. De monetaire crisis duurt voort, ook nadat de gouden standaard is losgelaten. De werkeloosheid
is hoger dan ooit. De spanning leidt tot een meer intensieve belangstelling voor de strijdkrachten. In 1934
pleit commandant veldleger Röell er voor om het spoor van bezuinigingen op de defensie te verlaten en
juist te investeren in het leger. De Franse en Belgische grensversterkingen zijn immers aanleiding om te
verwachten, dat Nederland in een toekomstig conflict niet buiten schot zal blijven. Chef generale staf
Reijnders analyseert in de eerste maanden van 1935 de betekenis van de internationale ontwikkelingen in
relatie tot de defensie. Vooral de herbewapening van Duitsland en het gevaar van een strategische
overvalling baren hem zorgen. Reijnders is er net als Röell van overtuigd dat bij toenemende spanningen
een vijand de neutraliteit zal schenden. Ook hij pleit voor forse investeringen in de krijgsmacht.
De Tweede Kamer steunt deze wensen: het wetsontwerp voor verruiming van middelen voor
bewapening is door het kabinet Colijn bij Koninklijk Besluit van 25 november 1935 ingediend en op 18
februari 1936 aangenomen, ondanks dat de regering kampt met een begrotingstekort van 50 miljoen
gulden. 598 In 1935 is 14 procent van de staatsbegroting voor defensie bestemd. Hoewel dit aandeel
procentueel nog daalt, groeit sinds jaren het reëel besteedbare bedrag. Van het ‘Fonds tot verbetering van
de materiële uitrusting van de landmachten van de zeemacht voor zover het de kustdefensie betreft’, of
kortweg Defensiefonds, vastgesteld bij wet van 27 maart 1936, groot 53,4 miljoen (in 1938 en 1939
verhoogd met 47 miljoen gulden) is 31 miljoen (60 procent) bestemd voor de aanschaf van wapens voor de
landmacht. Het betreft voornamelijk geschut, buksen en mitrailleurs voor de afweer van vechtwagens en

NA, CITB, 2.13.40, 99, brief DvD, Geh.Litt.H214, 16-12-1935, aan ChGS. N.-J. Nuy, Gaat U maar rustig slapen’. Colijn en de mythe
van mei ’40, Hilversum 2000, 47.
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vliegtuigen, artillerie, mitrailleurs, mortieren, pantserwagens en lichte tanks. Het urgentieprogramma van
Reijnders is bijna 180 miljoen gulden groot, waarvan een fors deel voor de aanschaf van vliegtuigen. De
aanschaf van deze wapens zal in het internationale klimaat geen gemakkelijke opgave blijken.599
8.2

Strategische zorgen, 1934-‘35

8.2.1

Het gevaar van een strategische overvalling

Tot 1935 heeft de legerleiding nauwelijks aandacht voor vestingbouw buiten de Vesting Holland. Er zijn
enkele geïsoleerde vestingwerken van beperkte omvang, zoals de sperforten Westervoort en Pannerden,
die een vijand kunnen hinderen in de snelheid waarmee deze naar de Vesting Holland oprukt. De generale
staf rekent op een geleidelijke toename van de oorlogsdreiging, waardoor er, na een politiek steekspel, tijdig
maatregelen zijn te nemen. Maar in 1923 waarschuwt luitenant-generaal buiten dienst Van Dam van Isselt,
directeur Hogere Krijgsschool, voor onverwacht en snel optreden van “kleine vijandelijke eenheden”, die
doelen in het hart van het land fatale schade toe kunnen brengen. Speciaal het Duitse leger toont interesse
in deze ontwikkeling.600
Er zijn in 1931 tekenen dat Duitsland, nu de Frans-Duitse grens eenmaal afgegrendeld is met de
vestingwerken van de Maginotlinie, de overvaltechniek nieuw leven inblaast. Ook de beperkte omvang van
het leger noopt de Duitse legerleiding tot het ontwikkelen van nieuwe aanvalstactieken. De legerleiding
krijgt in 1931 een GS III rapport dat alarmbellen doet rinkelen.601 In het bericht trekt een serie van zes foto’s
van “jongstgeleden gehouden Duitsche manoeuvres” de aandacht. Enkele afbeeldingen laten een oefening
met vechtwagens zien. De stoet personenauto's, elk door een knullige bordkartonnen opbouw tot
rookspuwende pantserwagen getransformeerd, mag er lachwekkend uitzien, maar bewijst dat het leger
Duitsland oefent in verrassingsaanvallen met snelle colonnes vechtwagens, die ver vóór de infanterie
opereren. Vanwege het Verdrag van Versailles heeft het Duitse leger misschien een gebrek aan wapens,
maar zeker niet aan ideeën. Juist dat gebrek aan materieel noopt ertoe om strategieën, zoals die van de oude
strategische overval, nieuw leven in te blazen. De opbouw van de Duitse legermacht na 1932 maakt het
noodzakelijk om maatregelen te treffen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is, vanwege de ligging van Limburg
en Noord-Brabant tussen Duitsland en België, de kwetsbaarheid van het neutrale Nederland gebleken.
Met de Belgische annexatieplannen voor Limburg vers in het geheugen, doet minister Deckers al in 1929 een voorstel
aan de chef generale staf Van der Palm voor de bouw van “een lijn van betonhuizen” aan de westelijke zijde van het
nieuwe Julianakanaal, dat vrijwel parallel aan de beperkt bevaarbare Maas is gegraven. Immers, zo redeneert Deckers,
de aanleg van het kanaal kan van betekenis zijn voor de handhaving van de Nederlandse neutraliteit, wanneer het leger
op de westelijke oever bij gunstige overgangspunten kazematten bouwt. Hij memoreert dat Frankrijk en België in 1919
pleitten voor de bouw van versterkingen in Limburg, om een herhaling van Duitse transporten door dit landsdeel te
voorkomen, maar ook om te voorkomen dat de Duitsers via Limburg oprukken naar Brussel en Antwerpen en daarbij
de Luikse fortengordel links kunnen laten liggen. Deckers wil bij de veertien bruggen over het Julianakanaal een vijand
zo ophouden, dat die met een doortrekking van Limburg geen tijdswinst behaalt en het geen zin heeft onze neutraliteit
te schenden. De chef generale staf acht vestingbouw bij de bruggen “waardeloos” omdat de afstand tussen de werkjes
met lichte mitrailleurs te groot is. De verbetering van de stormvrijheid met draadversperring en geweerschietgaten,
zoals de inspecteur der genie voorstelt, zal nauwelijks verlichting brengen in de taak van de bezetting. “Deze alom
bekende bijzonderheden betreffende de technische inrichting van blokhuizen kunnen niets veranderen aan den juistheid
van den tactischen grondregel, dat een geïsoleerde weerstand onverbiddelijk tot snellen ondergang gedoemd is”. De
chef wil de bruggen bij grensoverschrijding vernietigen en geeft de voorkeur aan enkele “blokhuizen” rond Maastricht,
die de “onmogelijke taak” van het garnizoen enigszins kunnen verlichten. “Ik kom dus tot de conclusie dat het aanleggen
van kazematten een militair onjuiste maatregel is en daardoor uit een oogpunt van buitenlandsche politieke
overwegingen een ondeugdelijk middel ter beveiliging van het beoogde doel”.602
Zeeman en De Vries, Onze landsverdediging, 115, Van Gent, Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, 35-38.
Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XVI, 8.
600 Van Dam van Isselt, ‘Onze landsverdediging’, Nederland in de branding, 1939, 76. Zie voor debat rond strategische overvalling: J.
Verschoor, Attaque brusquée. Een onderzoek naar het publieke debat onder officieren van het Nederlandse leger over de dreiging van een
strategische overvalling, 1935-1940, scriptie Krijgswetenschappen, NLDA, Breda, 2011.
601 NA, Veldleger HK, 3.09.20, A632, brief CVgH, No.1455A, 28-5-1931, aan IdG, bijlage met foto’s. In februari 1924 waarschuwt
commandant Muller Massis de minister over het gebruik van tanks in het Nederlandse landschap. Gunsburg, La Grande Illusion, 119.
602 Dit standpunt is niet nieuw. In 1929 is Staatsmijnen op het Belgische spoor aangesloten. De chef stelt dat “brugkazematten” met
geschut en mitrailleurs langs de Maas, in dit geval met front west, dus richting België, niet gewenst zijn. De CV heeft dezelfde mening:
“Een versterkt terrein in een uithoek van ons land past niet in een gezond defensie-systeem”. De Belgen verdedigen het Albertkanaal;
een Duitse omtrekking zal door Noord-Brabant leiden. NA, Veldleger HK, 2.13.16, A937, brief ChGS, Litt. ZG No.12ZG, 4-1-1930, aan
MvD. Eerste luitenant J.H. Jager (later kapitein van de generale staf) concludeert in 1934 dat Engeland, Verenigde Staten en Frankrijk
experimenteren met zelfstandig optredende, gepantserde eenheden. In elk van die legers is één gepantserde, gemotoriseerde
brigade, die “dus bij voorkeur [zal, JM] worden aangewezen voor het uitvoeren van die opdrachten, waarbij hare groote strategische
bewegelijkheid en aanvalskracht tot uiting komen en derhalve in het bijzonder van belang zijn voor den strategischen aanvaller”.
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En de kans op een overvalling groeit. De uitbreiding van het Duitse en Nederlandse autosnelwegennet
vereenvoudigen de opmars van vijandelijke krachten. In de delegatie van de regering voor het
Internationale Wegencongres 1934 in München zijn, naast ingenieurs van Rijkswaterstaat en het
Rijkswegenlaboratorium, ook officieren van de genie vertegenwoordigd. Een erecomité onder leiding van
Reichskanzler Adolf Hitler ontvangt deze gasten. Te land en vanuit de lucht bekijkt de delegatie de nieuwe
Duitse wegen en is overtuigd van de verkeerskundige en militaire voordelen.603 In hetzelfde jaar meent
kapitein van de generale staf Wilson dat, net als in 1914, het gevaar dreigt dat een vijand onze “bufferstaat
(…) op den vleugel van de beide West-Europeesche Statenmachten” tussen de grootmachten kan
verpletteren.604 Zoals toen de versterking van de landmacht het Duitse operatieplan beïnvloedde, zo vindt
Wilson dat de staf nu het verdedigend vermogen van Nederland tegen een strategische overvalling moet
versterken. De lengte van onze grens bedraagt 1.600 kilometer, inclusief kustlijn en inhammen, terwijl de
afstand van de grens naar het hart van het land daarvan een fractie is. Zeker bij de grens is “zeer vroegtijdige
en snelle mobilisatie en concentratie” van garnizoenen nodig. Het hart van het land is met permanente
stellingen beveiligd, maar de verdediging moet “zoo dicht mogelijk bij de grenzen” beginnen, zodat de
Vesting Holland in staat van verdediging kan zijn.
8.2.2

Het gevaar van doorkruising van Noord-Brabant en Limburg

De uitbreiding van het Duitse autowegennet en het besef van het gevaar van raids met vechtwagens staan niet
op zichzelf. De legerleiding beseft dat de afgrendeling van de Franse en Belgische grensstreken met moderne
versterkingen het gevaar van een Duitse doortrekking van Zuid-Nederland vergroot. Tussen 1914 en 1918 heeft
de opperbevelhebber een deel van het veldleger in West-Brabant een strategische positie in laten nemen, om een
eventuele doortocht van Oost-Brabant naar België of Duitsland in de flank te kunnen bedreigen. Die opstelling
zuidelijk van de grote rivieren is tussen 1920 en 1939 in de jaarlijkse oefeningen op de kaart niet minder dan
elfmaal bestudeerd. De legerleiding is zich zeer bewust dat een zuidelijk van de rivieren opgesteld veldleger van
belang kan zijn ter afschrikking van ene vijand, en daarmee voor behoud van neutraliteit en zelfs vrede in de
regio. Uiteindelijk leiden de studies in 1934-‘35 tot het opstellen van Concentratie Blauw, vastgesteld in 1936,
waarbij drie legerkorpsen binnen de Vesting Holland zijn opgesteld, terwijl één legerkorps in Noord-Brabant en
Noord-Limburg staat. Op die manier kan het veldleger veilig mobiliseren, een doortrekking in de flank bedreigen
en voor verbinding met bondgenoten zorgen, mocht een agressor Vesting Holland bedreigen. Het plan is een
compromis tussen regering en legerleiding: waar de regering een groot voorstander is van mobilisatie binnen de
Vesting Holland, wenst Reijnders Noord-Brabant en Zeeland behouden: hij acht buitenlandse hulp onontbeerlijk,
wanneer het leger hardnekkige weerstand zal bieden tegen een agressor.605
Het is de vraag waar dat legerkorps buiten de Vesting Holland is op te stellen. De Belgische legerleiding
is voorstander van een krachtige Nederlandse stelling langs de Maas bij Maastricht, front oost, aansluitend op
de Franse en Belgische grensversterkingen. Nu zij inziet dat dat niet zal gebeuren versterkt zij het Albertkanaal
en verwacht een Duitse doortocht in Oost-Brabant. Binnen de Nederlandse legerleiding verschillen de meningen.
Kapitein van de generale staf Wilson wil in de Peel aansluiten op Belgische stellingen, bij voorkeur nabij
Nederweert. Maar commandant veldleger Van Voorst tot Voorst, die in 1935 Röell is opgevolgd, wil
bijvoorbeeld meer westelijk weerstand bieden, tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

Zo’n eenheid kan men zelfstandig vooruit zenden om met goed bewapende, gemotoriseerde infanterie strategische punten tijdelijk te
bezetten, tot achtervolgende troepen deze taak overnemen. Een strategische overvalling ligt voor de hand: het specialistische
personeel is in vredestijd paraat. Een gepantserde brigade bestaat uit drie of vier bataljons vechtwagens, enkele compagnieën
pantserwagens en lichte vechtwagens ter verkenning en idealiter gemotoriseerde zware artillerie, pantserafweergeschut,
luchtdoelgeschut, een vliegtuigafdeling en een verbindings-, pontonniers- en pioniersafdeling.
603 NA, CITB, 2.13.40, BG1648, ‘Verslag van het zevende Internationale Wegencongres gehouden te München in 1934’, ‘s-Gravenhage
1937.
604 NA, CITB, 2.13.40, 86, 'Peelrapport Kapitein Wilson', 3-8 september 1934. “Men verschuile zich ook niet achter het feit, dat
Duitschlands militaire kracht niet meer te vergelijken is met die van dat land vóór 1914. Niet alleen bewijst de inwilliging (1932) van
Duitschlands eisch van gelijkberechtiging, dat deze toestand niet onbeperkt zal voortduren, de geschiedenis toont bovendien aan,
dat er voorbeelden te over zijn van Staten, die een ongedacht snel krachtsherstel hebben getoond”. Calmeijer, M.R.H. ‘De oorlog van
morgen’, Militaire Spectator, 1936, serie artikelen: 13 (‘Chemische oorlogsvoering’), 105 (‘Mechaniseering en motoriseering’), 179
(‘Het kleine leger’), 267 (‘Strategische overvalling’), 344 (‘De alzijdige oorlog’) en idem, ‘Hoe moeten onze lichte troepen
georganiseerd zijn’, Orgaan der vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap, 1936-’37, 109: de ontwikkelingen in Engeland,
Duitsland, België en Frankrijk zijn op de voet gevolgd: Duitse eenheden die 16-3-1936 aan de oostgrens samentrekken zijn
samengesteld zoals Jager bepleit; ze hebben meer stootkracht dan Franse eenheden. Calmeijer meent dat de eenheden de oude
cavalerie vervangen, waarvan de Duitsers stelden: Die Hauptgefechtshandlung der Kavallerie besteht in der Attacke. Teitler, Tussen
crisis en oorlog, 76. Overigens wonen Nederlandse observanten in Engeland oefeningen bij met gepantserde en gemotoriseerde
eenheden van B.H. Liddel-Hart.
605 Gunsburg, La Grande Illusion, 118, 143.
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De generale staf besluit in 1934 om de mogelijkheid tot verdediging van de Peel verder te onderzoeken.
Minister Deckers meldt bij de behandeling van de rijksbegroting 1934 in een memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer, dat hij bij de verkenning en planning van potentiële stellingen rekening houdt met een eventuele
aansluiting op Belgische linies. De terreinverkenningen, inclusief de inundaties, zijn in 1933 gestart. 606 Die
verkenningen brengen niet alleen goed nieuws. De natuurlijke Peelbarrière, met zompige veenpakketten,
turfputten en heidevelden heeft zeker militaire betekenis. Tijdens de mobilisatie 1914-‘18 is het veldleger in
Oost-Brabant tijdens manoeuvres ernstig gehinderd door de kwaliteit van het hoofdwegennet met “zachte
wegen (…), in het natte seizoen veelal zeer modderig, zoodat voertuigen er diep in wegzinken. De bruggen in die
wegen laten in vele gevallen het passeeren van zware vrachten niet toe”.607 Maar sinds de late negentiende eeuw
en vooral na 1910, is men bezorgd over de ontginning van de Peel. Grondeigenaren en gemeenten overleggen
nauwelijks met het departement. Kapitaalkrachtige verveningsmaatschappijen graven het veen af, ontginnen de
heide, leggen wegen en landgoederen aan en bouwen boerderijen en dorpen. De kapitein van de generale staf
B.W.Th. van Slobbe, docent strategie en militaire aardrijkskunde aan de Hogere Krijgsschool, verkent in 1927 het
resultaat en constateert dat "het Peelgebied niet meer, zooals men vroeger deed, beschouwd [kan worden] als
een hindernis, zich uitstrekkende Oost van Weert tot de lijn Uden-Mill, waardoor slechts enkele accessen
voeren”. Voor een verdediging zijn veel troepen nodig, te meer omdat, ter voorkoming van een omvatting, men
de Betuwe en Grebbelinie moet verdedigen. "De aard der verdediging zal daardoor passiever worden als men
zou wensen". Mogelijk kan de genie het weerstandsvermogen van de Peel opvoeren met inundaties.608
In 1934, zeven jaar na het onderzoek van Van Slobbe, besluit de generale staf, sinds 1 mei aangevoerd
door Reijnders, die Peel opnieuw te verkennen. Deze eer valt ten deel aan Wilson, die dat jaar in zijn werk over
militaire aardrijkskunde de defensieve kwaliteiten van het Peellandschap heeft bejubeld. Tussen 3 en 8
september 1934 doorkruist hij het gebied tussen Mill en de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert.609 Het jaar is het
droogste sinds 1911, waardoor het terrein zeer toegankelijk is. Toch wil de generale staf de verkenning niet
uitstellen: in 1934 is de Commissie Peelontginningen opgericht: Defensie moet de militaire belangen tijdig in het
streekplan De Peel inbrengen. 610 Wilson stelt dat traditionele veenwinning door lokale gemeenschappen,
resulterend in duizenden veenputten, de doorschrijding van het terrein vrijwel onmogelijk maakte. "Zoo heeft
een veenbaas der Maatschappij Griendtsveen, die 45 jaar ter plaatse in functie is, in 1933 's-nachts uren loopen
dwalen met een rijwiel op den schouder, toen hij trachtte van den kunstweg Meijel-Asten dwars door de Peel
over te steken naar zijn woning bij de turfstrooiselfabriek". Dat lukte de man pas toen het licht werd. Maar, ook
al is de Peel nu grotendeels ontveend, vindt Wilson er de communicatie nog steeds "moeilijk en zeer zwaar". Hoe
anders is dat bij de moderne ontginningen van bijvoorbeeld de Vereeniging Peelbelang, nota bene uitgevoerd
met rijkssubsidies en steun van het ministerie van Waterstaat, Landbouw en waterschappen en provincies.611
Vooral de grote terreinen met één eigenaar zijn in hoog tempo in cultuur gebracht. "Het is bij besprekingen echter
herhaaldelijk gebleken, dat de ontginningen, als overleg met het Departement van Defensie is gepleegd, zonder
eenig bezwaar zouden kunnen zijn uitgevoerd in een vanuit defensie oogpunt veel minder schadelijken vorm".
Speciale aandacht heeft hij voor het zuidelijke deel: het "gevaarlijkste deel van onze grens", met infrastructurele
knooppunten te Weert en Meijel en de spoorlijn Eindhoven-Venlo met station Helenaveen, dat vanwege de
verlading van turf ’s-lands grootste goederenomzet heeft. En dan is hier de kanalenviersprong bij Nederweert,
van waaruit men de waterafvoer en dus ook eventuele inundaties bij de Peel kan beheersen. De Maas stroomt
aan de oostelijke zijde, dicht bij de Duitse grens en telt niet minder dan vijf verkeers- en spoorbruggen. Het belang
van deze streek voor een vijandelijke doorkruising is evident. Wilson pleit voor stellingbouw, die bij de ZuidWillemsvaart bij Loozen aansluiting kan vinden op de noordelijke uitloper van de stellingen van het Albertkanaal.
Ten eerste wil hij het kanalenkruispunt versterken, als opmaat voor uitgebreidere stellingbouw, richting Grave.
Wilson geeft voor elk deelgebied de organisatie van de verdediging aan. Zo zijn Deurnesche Peel en
Mariapeel bij Helenaveen ideaal voor het defensieve gevecht. Zij "bestaan uit zand- en veengrond, met daarin
NA, CITB, 2.13.40, 49, Handelingen der Staten Generaal, Tweede Kamer, zitting 1933-‘34-2, 'Rijksbegrooting voor het dienstjaar
1934, VIIIe Hoofdstuk, Memorie van Antwoord No. 23, 7-11-1933. Met begroting ministerie van Oorlog, incluis marine: er is
88.050.483 gulden beschikbaar, tegenover 142.129.811 gulden in 1921.
607 Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 277. Een militaire verkenning van de Peel vindt plaats in 1912.
608 NA, CITB, 2.13.40, 80, 'Peelrapport 1927', kapitein GS Van Slobbe, HKS. Heeft de beëindiging van de bezetting van het Rijnland in
1930 een rol gespeeld bij de verkenning? Volgens Gunsburg, La Grande Illusion, 112 is er “mid-1928” een akkoord tussen de chefs
generale staven van België en Nederland dat in geval van oorlog het Belgische leger vrij gebruik kan maken van Zuid-Nederland,
buiten Vesting Holland en daarbij zelfs het Maastrichtse garnizoen mag inzetten. Deze stelling verdient nader onderzoek. Zie in dit
kader ook de mening van Van der Palm over kazematbouw Julianakanaal, 1929. Van Slobbe verkent overigens ook de Gooistelling.
609 Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 291. Hij constateert dat “De Peel veel van haar belangrijkheid als hindernis heeft
ingeboet” maar dat men de defensieve kracht van het open, vlakke ontginningslandschap niet moet onderschatten. NA, CITB, 2.13.40,
86, 'Peelrapport Kapitein Wilson', 3-8 september 1934.
610 NA, CITB, 2.13.40, 87, brief MvD aan de CdK’s Noord-Brabant en Limburg, Geh.Litt.E58, 19-4-1934. Luitenant-kolonel GS A.R. van
den Bent en chef CITB luitenant-kolonel Van Dooden nemen zitting in de commissie. Op 19 april 1934 adviseert zij de militairstrategische waarde van het gebied inzichtelijk te maken, zodat men er rekening mee kan houden.
611 Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 293.
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verspreid gelegen open turfputten, afgegraven veenterreinen en onvergraven delen. De vegetatie bestaat uit
Dopheide, hoog Buntgras, Wollegras, Zonnedauw, Gentiaan, Mossen, Biezen, Orchideeën enz.”. Het terrein is met
rijkssteun te behouden als "Peelreservaat".612 De schaarse zandwegen bij Sevenum, Helenaveen en Griendtsveen
wil hij met mijnen afsluiten. De dorpen lenen zich door de vele waterwegen, de systematische aanplant van
laanbomen, van belang voor luchtdekking en de schaarse bebouwing "inwendig zeer goed voor het vertragen
van een vijandelijke opmars.613 In overleg met de veenderijen kan de genie er het waterpeil opzetten. Noordelijk
van dit gebied ligt het acces Griendtsveen, waar de spoorlijn de IJsselsteijnseweg, Helenavaart en Kanaal van
Deurne kruist. Het militaire belang van het kruispunt is vergroot door de aanleg van de provinciale weg DeurneVenlo. De schootsvelden zijn er "uitmuntend": een regiment infanterie, versterkt met twee afdelingen artillerie,
kan dit stellingdeel afgrendelen. Verder noordelijk leent het landschap zich minder voor het defensieve gevecht.
Hier is een bezetting door een divisiegroep noodzakelijk.614 Wanneer onderwaterzettingen mogelijk zijn kan de
Peelstelling via de Raam bij Grave op de Maas aansluiten.615 Zonder deze noordelijke verlenging acht Wilson de
inrichting van het zuidelijke front zinloos, anders dan voor een tijdelijke verdediging van de Peel. Tegelijk geeft
hij aan dat die verdediging zeer zinvol is: het land laat zo zien haar neutraliteit en de verdediging van ZuidNederland serieus te nemen.
De kapitein stelt een directe, beperkte uitbouw van de Peelstelling voor. Als eerste moet men de
Nederweertse kanalenviersprong uitbouwen tot een "moderne versterking". Dit kruispunt heeft "alle elementen
voor een modern steunpunt: groote grondmassa's, verspreiding, stormvrijheid en schootsveld zijn hier
aanwezig. Het bouwen van eenige kazematten, wier fundering eenvoudig kan zijn, voor zware mitrailleurs en
een enkele vuurmond, bijvoorbeeld van 7 cm, ligt hier voor de hand. De constructie behoeft niet zeer zwaar te
zijn, daar het hoofddoel van het werk zal moeten zijn om op te treden tegen overrompelende handelingen. Het
werkje ware uit te voeren in werkverschaffing en zoo mogelijk in plaats van schadelijke ontginningen” (…) en
kost "hoogstens 500.000 gulden". Tegelijk laat Wilson vragen onbeantwoord, niet in het minst over de conclusie
van Van Slobbe: is het weerstandsvermogen van het noordelijke deel wel voldoende op te voeren, zodat een
tijdelijke verdediging mogelijk is? En hoe zit het met het gevaar van omvatting?
De verkenning van Wilson geeft aanleiding tot maatregelen tegen aantasting van de defensieve waarde
van de Peel. Na 1934 zijn aanvragen voor ontginningen, met steun uit het Fonds voor de Werkverschaffing
van het ministerie van Sociale Zaken, steevast voorgelegd aan Defensie. De werkverschaffing biedt
mogelijkheden om het weerstandsvermogen van het strategische landschap te vergroten. In november
Het zuidelijke deel tussen de Zuid-Willemsvaart en het acces van Meijel heeft "onverdeeld gunstige" defensieve waarden. Het
zwaartepunt van de verdediging, met enige verdragende artillerie, moet men concentreren bij de schaarse kunstwegen. In een
stelling ten noorden van De Groote Peel zijn verdedigers verzekerd van onbelemmerd uitzicht; men kan daar met een "zeer ijle
bezetting" met zware mitrailleurs volstaan. Van de hogere zandgronden zijn er goede mogelijkheden voor aan- en afvoer van
troepen. Het acces van Meijel heeft strategisch belang omdat het door de veen- en heidegronden naar Helmond voert. "Als het
optreden onzer troepen op het acces energiek geschiedt en gebaseerd is op een grondige vredesvoorbereiding, dan kunnen zwakke
troepen hier eenige dagen tijdwinst verkrijgen", meent Wilson. Een viertal bataljons infanterie, versterkt met twee afdelingen
artillerie, kan volstaan. Omdat ten westen van het Kanaal van Deurne in 1934 een gebied met veenkuilen is ontgonnen, vereist dit
terrein een kostbare beveiliging met 2.500 trapgranaten. Het plan van Gemeente Deurne voor de van Liessel naar Helenaveen
voerende Lage Brugweg, bevalt Wilson niet. "Het ligt in het voornemen deze baan omstreeks 1937 te verharden. Dat zulks uit een
oogpunt van landsverdediging zeer schadelijk zou zijn, behoeft geen betoog. Naar dezerzijdsche meening mag deze verharding, die
alleen zeer locale belangen zou dienen, er nooit komen”. De in 1928 met rijksgelden gefinancierde ontginning Mariapeel, tussen
Helenaveen en Sevenum, door de Heidemaatschappij, vormt een bedreiging.
613 Wilson adviseert het Kanaal van Deurne als frontlijn kiezen, en oostelijk in Helenaveen een weerstandslijn met inundaties en
voorposten. In combinatie met het springen en weghalen van bruggen en de aanleg van een derde, westelijke weerstandslijn op de
bedekte rand van de zandrug bij Liessel, ontstaat een "zeer sterk" stellingdeel, "vrijwel onneembaar" wanneer het een bezetting
heeft met een regiment infanterie en een afdeling artillerie.
614 Hoewel Wilson aan de zijde van Deurne "enorme schootsvelden" waarneemt, is het terrein hier begaanbaar. In Limburg is het
ontginningsplan van Gemeente Venraij voor De Meerlesche Peel al in vergevorderd stadium. De uitvoering zal "verspreide
bebouwing en veel bouwland" en grootschalige aanplant van bossen brengen. Zo'n bos is na 10 tot 15 jaar, zo schat de kapitein, voor
infanterie moeilijk doorschrijdbaar en bovendien zeer brandbaar. Plaatselijk is inundatie van De Meerlesche, Heijdsche en Groote
Peel voor te bereiden, zodat een bezetting van drie regimenten infanterie en "eenige" artillerie zal volstaan. Zonder inundaties groeit
de bezetting aan tot een volledige divisie en een brigade van twee of drie regimenten. Ook de hoge diluviale strook tussen Gemert en
Oploo is goed begaanbaar en zeer moeilijk te inunderen. Noordelijk hiervan heeft de oostrand van de begroeide strook tussen
Boekel, Handel en Volkel, mits gedekt door inundaties, een grote defensieve kracht.
615 De verdediging van de Peel staat of valt met de mogelijkheid tot aanvoer van extra inundatiewater. Wilson verwacht hiervoor het
Belgische deel van de Zuid-Willemsvaart te kunnen gebruiken. "Dit is geen bezwaar, daar de Belgische regeering uiteraard alle
medewerking zal verleenen voor een handeling, welke tegen haar eventueelen tegenstander zal zijn gericht en die ter dekking van
den Belgischen linkervleugel van zooveel gewicht is". Vanwege die aanvoer is verhoging van de kaden van de Noordervaart nodig.
Doorgaande wegen zijn met versperringen tegen vechtwagens en trapmijnen tegen vijandelijk personeel te beveiligen, waarvoor in
vredestijd bergplaatsen zijn te bouwen. Voor een voortgezette verdediging zijn in totaal drie divisiegroepen, een divisie en een
brigade nodig en "dan volgt uit een en ander, dat onze krachten in normale omstandigheden voor een hardnekkige verdediging te
kort schieten. (…) In natte tijden en bij een behoorlijke voorbereiding van de inundatiën (ook bij de Landhorst Peel en in het
Raamdal bij Grave) zou de bezetting wel 1 tot 2 divisiën zwakker kunnen worden genomen. (…) Uit het voorgaande blijkt dat men
het Peelgebied niet, zooals men vroeger deed, kan beschouwen als een hindernis, zich uitstrekkende Oost van Weert tot de lijn UdenMill, waardoor slechts enkele accessen voeren”.
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1935 verzoekt N.V. Van de Griendts Land-Exploitatie voor rijkssubsidie in verband met een ontginning met
Horstse werkelozen.616 Dit driehoekige perceel, gelegen tussen Griendtsveen en de spoorlijn EindhovenVenlo, is van belang voor Defensie. Het departement adviseert om subsidie voor de ontginning toe te
kennen, op voorwaarde dat de N.V. er geen boerderijen bouwt, geen doorgaande, oost west getraceerde
wegen aanlegt en de grenssloot aan de westelijke zijde zodanig vergroot "dat zij als een tankhindernis kan
worden aangemerkt" en via inundatieduikers verbindt met het te ontginnen perceel. Tot slot vraagt men
Sociale Zaken om in de beschikking een clausule op te nemen over de grondwaterstand. Dit voorbeeld staat
niet op zichzelf. In 1937 besluit de Gemeente Venraij om, aansluitend op bovenstaand perceel, het zuiden
van de Meerlesche Peel in cultuur te brengen. Ook hier eist Defensie gelijke maatregelen.617
8.2.3

Het gevaar van de afgrendeling van de Frans-Belgische grens met vestingbouw

Deze vraagstukken van overvalling en potentiële Duitse agressie spelen niet alleen in Nederland. Frankrijk
en België troffen al maatregelen. Is de Nederlandse legerleiding zich bewust van deze ontwikkelingen? In
het voorjaar van 1931 bericht GS III over de Luikse fortenring, waarbij de Belgen noordwestelijk van Luik
ook het Albertkanaal versterken.618 In deze periode is er tussen Nederland en België op hoog militair niveau
slechts onregelmatig contact. Zo heeft kolonel baron Van Voorst tot Voorst in het voorjaar van 1932 een
ontmoeting met de chef generale staf luitenant-generaal Galet. In een brief aan minister Deckers meldt Van
Voorst tot Voorst dat Galet openhartig spreekt over zijn defensie: "Onze landsverdediging is opgemaakt
geheel los van den Franse Generalen Staf en van de strategische beginselen, waarop de verdediging van
Frankrijk berust", zo tekent de kolonel uit diens mond op. Ook legt Galet verband tussen de verdediging van
het nationale reduit Antwerpen en het aan de Vesting Holland grenzende Zeeland. Hij acht het welkom
elkaar in tijden van nood hier te ondersteunen. Van Voorst tot Voorst wil deze gelegenheidssamenwerking
in oostelijke richting verlengen: "Ik merkte in dit verband slechts op dat Breda en omliggend gebied als
vesting vroeger een rol van betekenis in Westelijk Brabant had gehad".619
Ook op andere momenten is in militaire kringen gespeculeerd over samenwerking. Zo brengt
Wilson in de zomer van 1935 een driedaags bezoek aan de vestingwerken bij Luik en Vlaams-Limburg.
Wilson verhaalt in 1960 over de achtergrond van dit bezoek: “In deze tijd werd het z.g. ‘plan Von Epp’ gepubliceerd, dat
zou zijn ontworpen door de duitse generaal-majoor Ritter Von Epp en dat een plan was om Nederland binnen 24 uur
door een inval met gemotoriseerde en gepantserde eenheden te bezetten. Het is nooit uitgemaakt of deze publicatie een
echt stuk of een falsificatie betrof, maar insiders wisten, dat de inhoud overeen kwam met de feitelijke toestand. Het is
niet onmogelijk, dat de Fransen, die toen tegen een strategische overval de miljarden kostende Maginotlinie bouwden,
ons eens even wakker hebben willen schudden. Ook de Belgen toonden ter zake activiteit en stelden in de zomer van
1935 voor hun grensversterkingssysteem, waaronder het fort Eben-Emael (…) langs het Albertkanaal aan een
nederlandse stafofficier te laten zien. Zeer begrijpelijk trouwens, want wat zouden die belgische defensiewerken voor
waarde hebben, als de Duitsers er door Nederland omheen konden gaan! Nu is er een nederlands stafofficier naar België
gegaan en als strategieleraar en oud-genieofficier werd ik daarvoor uitgenodigd (niet: gecommandeerd). Men was in
die tijd uiterst bevreesd om ook maar iets te doen, wat niet in overeenstemming zou zijn met onze strikte neutraliteit en
de hele affaire werd dan ook op een uiterst geheimzinnige manier behandeld. Later bleek, dat ik het zelfs aan mijn chef,
de directeur der Hogere Krijgsschool, niet had mogen vertellen. Maar verder wisten alleen de chef van de generale staf
en twee officieren van het ministerie van de reis af. Ik had mijn echtgenote ingelicht en afgesproken, dat zij tegenover
anderen zou zeggen, dat ik voor een verkenning naar Noordbrabant was”.620

De Belgische legerleiding, "in groote lijnen uiteraard op de hoogte zijnde van de mate van paraatheid van
het Nederlandsche vredesleger", waarschuwt dat de Belgische forten het gevaar doen groeien van
schending van de Nederlandse neutraliteit. Dan is er het Belgische "eigenbelang, dat moeilijk kan gedoogen,
dat de maatregelen, ten koste van milliarden francs en op zeer oordeelkundigen wijze getroffen voor de
landsverdediging front oost, waardeloos zijn, als de Oostelijke tegenstander door schending van de
Nederlandsche neutraliteit de versterkingen omtrekt. De feitelijke toestand toch is naar mijne meening
zoodanig, dat, als Nederland soortgelijke maatregelen zou hebben als België en Frankrijk hebben gedaan,
een oorlog van Duitschland tegen Frankrijk en België uitgesloten zou kunnen worden geacht. Nu evenwel
NA, CITB, 2.13.40, 87, brief OLZ aan MvD, No.4219ZG, 20-11-1935. Brief DvD, No.156ZG, 12-12-1935, aan MvSZ.
NA, CITB, 2.13.40, 87, stuk 'Bespreking met Ir. Froger en Ir. Buskens op Bureau H.G.S.I.’, 23 juni 1938. De westelijke grenssloot is
op verzoek van Defensie geprofileerd als vechtwagenhindernis. Door de ontginning vrij te houden van bebouwing en opgaande
begroeiing, de landerijen haaks op de grenssloot te parcelleren en de ontsluitingspaden niet te verharden voldoet de gemeente aan
de eisen voor rijkssteun.
618 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A577, “Gegevens Vreemde Legers”, pak 97, 214, HKV, 1930.
619 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1057, stuk 1092G, 'Gegevens vreemde legers – België', met brief kolonel Baron Van Voorst tot Voorst,
7-5-1932, aan MvD. A937, brief CV, No.IJ44/29, 29-1-1930, aan MvD.
620 Wilson, Vijf oorlogsdagen, 33.
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vormt het Nederlandsche gebied een gat en een zeer gevaarlijk gat ook”. Wilson bestudeert de Belgische
maatregelen tegen een attaque brusquée.621 Immers, "met Luik valt Brussel": het Land van Hesbaye is niet
geschikt voor het defensieve gevecht. Luik is de sleutel van de landsverdediging front oost, terwijl Luik ook
de Ardennen dekt, die, zo merkt Wilson op, een vijand zou kunnen doorkruisen om de versterkingen van de
Maginotlinie te omzeilen. De kern van de Luikse defensie zijn de drie artillerieforten: Fort Eben Emael aan
de weg Aken-Maastricht, Fort Neufchateau aan de weg Aken-Visé en Fort Battice langs de weg Aken-Luik.
De zuidelijke opmarswegen lopen door rivierdalen, met gemakkelijk te vernielen bruggen. Hier vindt de
legerleiding geen vestingwerken nodig, behalve bij Pépinster: het Fort Tancrémont beheerst dit knooppunt
van wegen en spoorlijnen. Tussen de forten ziet Wilson intervalkazematten met mitrailleurs en geschut. Er
is ook een lichte kazemattenlinie naar de Franse grens gebouwd, maar Wilson meent dat die vooral politieke
waarde heeft. 622 Meer fiducie heeft de kapitein in de abri’s langs Maas en Albertkanaal, met zware
mitrailleur en 4,7 cm pantserafweergeschut. Langs de Maas tussen Eijsden en Luik, Zuid-Willemsvaart en
Albertkanaal ziet hij gekazematteerde lijnen met doorlopend schootsveld. "Met nadruk moge ik wijzen op
de beteekenis, die men in België hecht aan de ligging der kazematten in een aaneengesloten vuurfront".
Over het algemeen, zo schat Wilson in, zijn de kazematten (W.15-21) voorzien van een gepantserde
uitkijkpost, een niet gasdicht schietgat en, naast het schietgat, een klein elektrisch zoeklicht. De grotere
werken hebben onder het maaiveld een logiesruimte. De eigen artillerie zorgt voor ondersteuning, terwijl
vernielingen aan 's-vijands zijde de aanvoer van zijn artillerie vertragen.623
Wilsons vertrouwen in de vesting Luik groeit na zijn bezoek aan Fort Eben Emael en Fort Battice.
Vooral de batterijen van 7,5 cm, voorzien van boldoorvoer met ingebouwde richtkijkers, alsook de
betondekkingen krijgen zijn aandacht. "Ik moet verklaren nooit zulke prachtige beton te hebben gezien. (…)
Het vraagstuk 'droge' of 'natte' beton is in België volkomen ten voordeele van het droge beton opgelost. De
resultaten zijn verbluffend. (…) Een bezoek aan deze hypermoderne, tot in details met uiterste zorg
geconstrueerde verdedigingswerken, vestigt bij den bezoeker den onuitwischbare indruk dat zij ook voor
den meest modern uitgerusten aanvaller onneembare steunpunten vormen". Wilson meldt dat de Belgische
regering overweegt om Albertkanaal en Zuid-Willemsvaart met Noorderkanalen met een doorgaande
kazemattenlijn in te richten, van Luik tot Antwerpen. De kapitein schrijft "willens en wetens de kwestie der
verdediging van de Belgische noordgrens niet te hebben aangeroerd (…) Wel heb ik gezien dat nog bij Bree
(16 K.M. Z.Z.W. van Weert) kazematten zijn gelegen; als zeker mag worden aangenomen, dat de linie zich
minstens zal uitstrekken tot de iets noordelijker gelegen kanalendriesprong bij Loozen". De kapitein
verwijst naar zijn Peelverkenning uit 1934 en pleit opnieuw voor versterking van het kanalenkruispunt
Nederweert. Van zijn Belgische gastheren verneemt Wilson dat er "de laatste maanden een ernstige vrees"
voor een overvalling bestaat. Zij vragen hem of de Maasbruggen bij Roermond en Venlo ter vernieling zijn
voorbereid; het is hen opgevallen dat dit bij de bruggen van het Julianakanaal niet het geval is.624
Wilson citeert letterlijk zijn gesprek met de Luikse commandant Poullet: "Wilson: 'U hebt het Verdun van 1914 naar
Luik verplaatst'. Poullet: 'Ja, dat is zo'. Wilson: 'U zoudt natuurlijk gaarne willen zien, dat wij het naar Zwolle
verplaatsen?' Poullet: 'Dat zou werkelijk de meest afdoende maatregel zijn'. Wilson: 'Mag ik U de positie van Nederland
eens uiteenzetten? De grondslag onzer internationale politiek is steeds de strikte neutraliteit geweest. U zult dus wel
gevoelen, dat het voor ons uitgesloten moet worden geacht om een permanente verdedigingslijn nabij de Oostgrens in
te richten, als wij dat niet tevens langs onze Zuidgrens doen. (…) Wij zijn strikt neutraal en voeren dat zelfs zoover door,
dat oefeningen (…) op onze Krijgsschool beurtelings front Oost en front Zuid worden gehouden, terwijl elk jaar ook de
"In den geest van de overvalling van Bohemen door Frederik de Groote in 1757, van de Russische vloot te Port Arthur in 1904,
van Kopenhagen in 1807, van Hannover in 1866, van Wilna door de Polen en eenigermate van Luik in 1914". NA, HKS, 2.13.53, 317,
'Verslag betreffende een reis naar België op 3-4-5 juli 1935, door den Kapitein van de G.S. J.J.C.P. Wilson, 's-Gravenhage 19 juli 1935'.
622 Wilson, uit verslag 1935: "De strategische beteekenis dezer linie is mij niet duidelijk; ik had reeds den indruk (en nu is deze
versterkt) dat zij een politieke concessie aan het Waalsche deel der bevolking beteekent". De linie heeft kazematten met zwakke
dekkingen, van een te lichte constructie, met een te lichte bewapening zonder pantserafweergeschut, terwijl vaak de tactische
situering verkeerd is en de linie geen aaneengesloten vuurfront heeft. "Ik ben er bijna van overtuigd, dat de strijd 'Maasverdediging'
of 'grensverdediging' (Vlamingen contra Walen) alleen om den steun der Walen te verwerven, is geëindigd in een schijnoverwinning
der 'grensverdediging' waarvoor men met minimale kosten 'beton' aan de grens heeft gemaakt. Eenig redelijk succes is naar mijn
meening van den weerstand in den grenslijn noch bij een attaque brusquée, noch bij een geregelde opmarsch te verwachten".
623 De bruggen zijn voor vernieling voorbereid en na maart 1935 is springlading aangebracht. "Men vreesde op tegenstand van de
burgerlijke besturen en bevolking te zullen stuiten, doch deze is geheel uitgebleven". Om pantserwagens de doorgang te ontzeggen,
zijn betonnen en hardstenen palen op en langs de wegen geplaatst, waartussen 12 m lange, 4 cm dikke stalen kabels, die een wagen
van 20 ton, met een vaart van 80 km per uur, kunnen tegenhouden. "De afsluitingen maken een soliden indruk; zij zijn weinig
kostbaar, snel aan te brengen en eenvoudig. Ik zou toepassing hier te lande ernstig in overweging willen geven". Uit vernuftig
gecamoufleerde kazematten kan men vuur uitbrengen op de versperringen. "De aanpassing van de verschillende kazematten in het
nogal bedekte en begroeide terrein van Hervé is schitterend. Mijn begeleider en ik wisten uiteraard telkens, wanneer wij een
defensielijn zouden passeeren. Wij keken dan scherp uit, doch moesten meestal (en ondanks een snelheid van hoogstens 40 K.M. per
uur) stilhouden en uitstijgen, alvorens wij de kazematten konden ontdekken". Vanwege de "Verboden Kring" daalde de grondwaarde
"zoodat de bevolking den bouw met gemengde gevoelens” begroette.
624 Verwijzing naar Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13-7-1935, met onderzoek Nation Belge, van luitenant-kolonel Requette.
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kustverdediging onder oogen wordt gezien”.625

Op grond van zijn waarnemingen beveelt Wilson zijn chef aan om nu maatregelen te treffen, zo mogelijk
aansluitend op de Belgische plannen. "De onontkoombare conclusie van deze reis is, dat er in ons land met
spoed maatregelen van zoo afdoend moogelijken aard zullen moeten worden getroffen tegen een attaque
brusquée. Dat het zwaartepunt van die maatregelen nabij onze Oostgrens behoort te liggen doch dat
anderzijds het samenstel moet passen in het kader onzer neutraliteitspolitiek, spreekt voor zich. (…)
Aangezien een strategische overvalling van Nederland nooit doel zal zijn, doch slechts de inleiding zal
vormen voor een strategisch omvattend offensief tegen Frankrijk, en dus België, is het in de eerste plaats
noodig, dat de bedoelde maatregelen in Noord-Brabant en Limburg worden getroffen. Een omhalen van
Duitsche krachten over den IJssel (zoals in het z.g. Plan van Epp is aangegeven) stelt de omvattende Duitsche
groep voor de taak om 3 groote rivieren Rijn, Waal en Maas te overschrijden en geeft uiteraard zeer groot
tijdverlies. (…) Elke verlenging van het Fransch-Belgische defensiefront dwingt Duitsche krachten tot
verder uithalen. (…) Laat men echter gaten in het verdedigingsfront dan zal, in tegenstelling tot bij een
geregelden aanval, de aanvaller bij een attaque brusquée door deze gaten doorstoten en in den rug der
nevenliggende bezette defensiestroken optreden. Vooral de opmarschwegen over Roermond en Venlo zijn
uiterst belangrijk. Voor alles behooren derhalve naar mijne meening maatregelen langs het Kanaal WessemNederweert, op de Peelaccessen en langs de Zuid-Willemsvaart te worden getroffen". Wilson pleit voor
vernielingsploegen langs de oostgrens, bestaande uit politie- en douanetroepen, die permanent gelegerd
zijn. Bij kunstwerken moet springlading met elektrische "ontsteking à la minute" in vredestijd zijn
aangebracht, met plaatselijk kazematten. Naast het bestrijken van hindernissen en strategische objecten
met gekazematteerd kanonvuur, is een rivieroversteek in het ongunstig te verdedigen vak Arnhem-Zutphen
te bemoeilijken met "een aaneengesloten mitrailleurfront uit kazematten achter hindernissen (…) een
bestudering ter plaatse van de waarde van verschillende rivieren [leert, JM] telkens weer, dat wij in ons
rivierenstelsel een verdedigingssysteem van niet-te-onderschatten beteekenis bezitten”. Zo is Weichsel te
vergelijken met Merwede, Marne met Linge. De verdedigingskracht is gestegen door recente kanalisatie en
stuwenbouw: de afgelopen 50 jaar is er ruim 100 miljoen gulden aan besteed, waardoor drie nieuwe
waterwegen “een beduidende waarde als hindernis hebben”: Bergsche Maas, Maas-Waalkanaal en
Julianakanaal. “Onze Nederlandse officieren moeten inzien, dat de groote rivieren als weerstandslijnen
derhalve van zeer groote waarde zullen zijn, vooral in den tegenwoordigen tijd, nu de
mitrailleurverdediging zooveel intensiever kan worden gevoerd dan in de eerste jaren van den
wereldoorlog. Daarenboven vormen rivieren nog een onoverkomelijke hindernis voor vechtwagens,
pantserauto’s en gemotoriseerde en gemechaniseerde troepen”.626
Naar voorbeeld van de Belgische Commission de Défence Nationale stelt Wilson voor om een
commissie met officieren uit de belangrijke wapenen samen te stellen, die "een snelheid der uitvoering der
plannen kunnen verzekeren, die in overeenstemming is met de wekelijks groeiende versombering van den
internationaal-politieken hemel. Grondige beschouwing van den enormen hoeveelheid arbeid, die moet
worden verzet, vóór en aleer er een grensverdediging tegen een attaque brusquée is gewrocht, zoals:
verkenningen, aankoop van gronden, verkrijgen van vergunningen, maken van projecten, berekenen van
ladingen, uitvoering van kazematten en wijzigingen aan bruggen, enzovoort, heeft mij tot de overtuiging
gebracht, dat alleen centralisering de totstandkoming binnen redelijken tijd kan verzekeren. Als eerste
proef ware de verdediging van het Peelgebied c.a. door te voeren, eerstens omdat dit gebied naar mijne
meening het belangrijkste en meest aantrekkelijke (kortste) doormarschgebied vormt, doch voorts omdat
een groot deel der voorbereiding hiervan gereed is".627
8.3

Strategische Voorzorgen, 1935-‘37

8.3.1

Maatregelen tegen een strategische overvalling

Een aantal van de aanbevelingen van Wilson hoort minister Deckers al een jaar eerder. In de winter van
1934 bestudeert de Hogere Krijgsschool op de kaart een strategische overvalling. 628 De directeur
memoreert in een brief aan chef generale staf Reijnders dat juist in Duitsland, een land met een krijgszuchtig

Wilson tracht de gastheer gerust te stellen over de kracht van het Nederlandse leger. Ja, het leger leed onder bezuinigingen, maar
behield oorlogssterkte, ten koste van oefeningstijd en encadrering. De vier legerkorpsen kunnen geduchte tegenstand bieden. De
infanterie is modern bewapend, de geest is uitstekend, de volksaard waarborgt een koppige verdediging en het terrein biedt de
aanvaller verrassingen. Of dat commandant Poulet gerust stelt, laat het verslag buiten beschouwing.
626NA, HKS, 2.13.53, 317, 'Verslag’, zie hierboven.
627 Wilson merkt op dat als de militair attaché te Brussel niet was wegbezuinigd, deze informatie veel eerder beschikbaar was.
628 NA, HKS, 2.13.53, 326, brief Directeur HKS, No.3G/P, 21-1-1935, aan ChGS.
625
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verleden en een krachtig, mobiel en snel groeiend beroepsleger, nu een regering met dictatoriale trekken
de macht heeft. “Het Duitsche leger is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van snelle, ver doordringende
raids, waarbij uiteraard op overweldigende schaal van transport per auto zal worden gebruik gemaakt,
want zo ooit, dan is hier: snelheid is kracht”. De directeur meent dat Nederland de grenzen niet met
vestingwerken af hoeft te sluiten, zoals de zuiderburen, omdat in ons land natuurlijke hindernissen, zoals
de grote rivieren, de mogelijkheid bieden om met brugvernieling een opmars te vertragen. Omdat ook
Duitsland de grenzen met Frankrijk en België heeft versterkt, bestaat er ook kans op een overvalling uit het
zuiden. De directeur stelt dus voor om, zoals in het oosten, ook langs Maas, Bergse Maas, Hollands Diep,
Kanaal Wessem-Nederweert, Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal weerstandsnesten aan te leggen. Zo
zal er een keten van nesten ontstaan, waarachter het leger kan mobiliseren. Hij stelt vast dat de huidige
wijze van oproep van vernielingsdetachementen te lang duurt. Bij mobilisatie verzamelen die troepen zich
op de dag van verzending van telegram B in Utrecht, om gekleed en bewapend naar de opleggingsplaats van
springmiddelen te gaan en daarna pas naar het te vernielen object. De springlading moet al in vredestijd in
de mijnkamers van strategische bruggen geplaatst zijn, met elektrische ontstekingen in plaats van
slagkoorden. De directeur beveelt aan de ploegen elk uit twaalf man met mitrailleur te late bestaan, die
doorlopend de kunstwerken bewaken. Voorts zijn 25 pantserwagens met kanon en 25
pantserafweerkanonnen nodig, terwijl de luchtmacht vliegtuigen voor grenspatrouilles moet hebben.
Niet iedereen is van mening dat men een strategische overval primair met vestingbouwkundige
maatregelen kan pareren. De voormalig directeur van de Hogere Krijgsschool luitenant-generaal H.A.F.G.
van Ermel Scherer stelt dat grensversterkingen in ons land geen uitkomst zijn: de grens tussen Vaals en
Delfszijl is zo lang als de Franse grens van Basel tot Longwy. Kazematbouw gaat de financiële en militaire
kracht van ons land ver te boven. Volgens Van Ermel Scherer geldt hetzelfde voor een stelling front zuid.
Het is zijns inziens beter om bij een vijandelijke doortocht met een zelfstandig en krachtig veldleger, ter
grootte van vier legerkorpsen, tactisch te verdedigen, met aanvallen in de vijandelijke flank. Extra middelen
zijn daarom niet in beton en staal te investeren, maar in moderne bewapening: ter vervanging van het kanon
van 6 Veld, de houwitser van 12, voor luchtgeschut en autotractie bij de artillerie.629 Een jaar later houdt
kapitein M.R.H. Calmeijer een pleidooi voor versterking van de lichte brigade, om een strategische
overvalling zo dicht mogelijk bij de grens tot stilstand te brengen. De eenheden zijn “krachtige
veiligheidsorganen, gepantserde voelhoorns”, sterk genoeg om vijandelijke eenheden te pareren in
afwachting van het veldleger. Daarna zal de lichte brigade de vleugels het veldleger beschermen, in
afwachting van steun van bondgenoten. “Vergete men toch niet, dat wie zich alleen maar passief verdedigt
ten ondergang is gedoemd”. Korte tijd later besluit de minister Van Dijk de brigade tot lichte divisie te
versterken. Hij neemt ook Calmeijers pleidooi voor grensbewaking over, zij het dat deze taak bij
grenstroepen ligt en niet bij de lichte divisie.630
Minister Deckers vraagt naar aanleiding van de studie van de Hogere Krijgsschool op 1 januari 1935
zijn chef generale staf Reijnders of hij gezien de internationale ontwikkelingen aanvullende defensieve
maatregelen moet treffen. Waar Deckers zelf meent dat het voorbereiden van brugvernieling bij ZuidWillemsvaart en Gelderse Vallei voorlopig afdoende is, komt Reijnders tot de conclusie dat het
gereorganiseerde en herbewapenende Duitse leger snel krachtiger zal zijn dan de Franse en Belgische
legers. Nederland zal, zo is zijn overtuiging, binnen afzienbare tijd bij een internationaal conflict betrokken
zijn, wellicht niet alleen vanwege een doortocht van ons land. In februari 1935 stelt hij voor de lichtingen
uit te breiden en de eerste oefeningen te verlengen, de herhalingsoefeningen op te voeren, zowel het
personeel als de bewapening van de luchtdoelartillerie uit te breiden, aanschaffen van vliegtuigen en
pantserwagens, verplaatsing van mobilisatiecentra en het aantrekken van vast personeel voor een
vernielings- en versperringsplan voor belangrijke bruggen.631 Ook in de Eerste Kamer is de toename van
een kans op een strategische overvalling een zorg. “Als wij ons daartegen niet verweren, zal in 24 uur, neen
in 4 of 5 uur de vijand op het Binnenhof kunnen staan”, zo waarschuwt jonkheer mr. B.Ch. de Savornin
Lohman van Christelijk-Historische Unie in maart 1936. “Oorlogsverklaringen zijn tegenwoordig volkomen
uit de mode”.632 De regering besluit in 1935 tot het maatregelenpakket ‘Strategische Voorzorgen’, waarin
de signatuur van Reijnders herkenbaar is. In juli 1935 krijgen de garnizoenen in het grensgebied nieuwe
instructies. De mobilisatievoorraden zijn naar plaatsen ten westen van de grote rivieren overgebracht.633
H.A.F.G. van Ermel-Scherer, ‘De strategische positie van Nederland en Nederlandsch-Indië en de verbeteringen, die in verband
daarmede aan de weermacht zouden moeten worden aangebracht’, Orgaan der vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap,
1934-‘35, 83-132, met name 96, 102.
630 Calmeijer wil de lichte brigade op laten treden als onderdeel van het veldleger, niet als onderdeel van de Strategische Beveiliging,
Calmeijer, ‘Hoe moeten onze lichte troepen georganiseerd zijn’, 125 en verder. Visser en Van Wieringen, Kazematten in het
Interbellum, 24-25.
631 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XVI, 7-9.
632 Handelingen der Staten-Generaal, 1935-‘36, 20-3-1936, Vaststelling hoofdstuk VIII (DvD), Rijksbegroting 1936, 598.
633 Honderdvijftig jaar generale staf, 125. Later zijn de BOUV-troepen uitgebreid met tweede bataljons, luchtdoelartillerie,
629
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Reijnders wil de verdediging zo dicht mogelijk aan de grenzen laten beginnen. De bouw van versperringen
bij bruggen en rijksgrens is zo urgent, dat de aanleg van vechtwagenhindernissen in de Vesting Holland op
het tweede plan komt te staan. 634 Omdat het afsluiten van grenswegen het grensverkeer kanaliseert en
smokkelactiviteiten bestrijdt, wil minister Colijn de kosten van de voorzieningen delen met zijn collega’s
van Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën. Maar die gaan niet akkoord, waarop Colijn de aanleg
financiert uit het ‘Fonds tot verbetering van de materiële uitrusting van de landmacht en van de zeemacht
voor zoover het de kustdefensie betreft’. De Eerste Kamer gaat daarmee akkoord; bij het vaststellen van de
defensiebegroting in 1936 stelt lid H.M.J. Blomjous, Katholieke Volks Partij, dat “de muur van Maginot (…)
de kunstmatige versterkingen, in Frankrijk en België aangebracht een ontwikkeling van den strijd in onzen
richting minder onwaarschijnlijk maken. De versterking van de toegangswegen naar ons land, zoowel in het
oosten als in het westen, is deswege ten zeerste toe te juichen”. In hetzelfde jaar schrijft J.J.G Baron van
Voorst tot Voorst dat de strategische overvalling het Duitse volk in het bloed zit en er, met de Duitse
herbewapening, dubbel rekening mee is te houden, nu die “niet slechts met geweer, handgranaat en bajonet,
niet meer te paard met lans of sabel in de vuist, maar met den geweldigen moker, dien de oorlogstechniek
in onzes tijd de aanvaller ter beschikking stelt, zal worden uitgevoerd”.635
[101 foto Duitse imitatie-vechtwagens op manoeuvre, met rokende kanonslopen; G.S.III mei 1931, NA]

8.3.2

Bruggencommissie: kazematbouw bij strategische kunstwerken

Leidt deze alertheid op het gevaar van strategische overvalling ook tot concrete vestingbouwkundige
plannen? Om te bezien welke acties noodzakelijk zijn, belast de minister in de lente van 1935 een speciale
Bruggencommissie met het bepalen van maatregelen ter bestrijding van een strategische overvalling. Naast
de leden van de generale staf majoor H.H. Thoden van Velzen en kapiteins Droste en Nierstrasz neemt chef
CITB luitenant-kolonel Van Dooden deel.636 Zij onderzoeken hoe men een snel vanuit oostelijke richting
naderende gemotoriseerde colonne de oversteek over niet vernielde bruggen kan beletten en doet
aanbevelingen over kazematbouw. De commissie bezoekt alle belangrijke objecten ter plaatse. Zo
beoordeelt eerste luitenant Bos in mei 1935 bijvoorbeeld dat de spoorbruggen van Zwolle, Deventer,
Westervoort en Nijmegen berijdbaar zijn voor Duitse pantserwagens, met snelheden van 10 tot 50 km per
uur.637 Bos verwacht dat het aanbrengen van springvoorzieningen nodig is, aangevuld met de bouw van
kleine kazematten, ter verdediging van de brug tegen plots optreden, alvorens tot springen is overgegaan.638
In augustus rapporteert de commissie aan minister Deckers. Alle 21 vaste bruggen tussen
Maastricht en Kampen zijn in kaart gebracht. De commissie adviseert de bouw van 35 kazematten, terwijl
in Maastricht, waar de stedelijke situatie dat niet toestaat, drie pantserwagens de bewaking verzorgen. Ook
vraagt men de herbewapening van Fort Pannerden, zodat vijandelijke eenheden niet per schip naar
Nijmegen of Arnhem kunnen opstomen. In tijden van crisis dienen voet- en autoveren bewaakt te zijn. Er
zijn lichte mitrailleurs nodig voor nabijverdediging van de kazematten, ook tegen luchtaanvallen. De
commissie meent dat, in het verlengde van de grensbewaking, het korps politietroepen ook de
brugbewaking voor rekening kan nemen, gezien het gebrek aan parate troepen. Wanneer in elke kazemat
voor het kanon twee richters, een lader en een sluitstukbediener nodig zijn, plus twee man voor de
mitrailleur, twee munitieaanvoerders en een commandant, zijn er 38 onderofficieren en 474 korporaals en
manschappen nodig. Dit aantal zal “bij de geringste politieke spanning” in omvang verdrie- of
verviervoudigen. Het rapport gaat uit van de bouw van alle kazematten, maar in geval van een financieel
tekort moet men verkeersbruggen vóór de spoorbruggen beveiligen; de beide groepen in volgorde van
noord naar zuid.
Elke brug krijgt uit het oogpunt van bedrijfszekerheid minimaal twee betonkazematten. De
primaire taak is de bestrijding van een overval in volle vredestijd, maar na een mobilisatie zijn de werkjes
ook bruikbaar bij een overvalling: weliswaar is dan de springlading geplaatst, maar niet de ontsteking. In
geval van oorlog draagt de kazemat bij aan de rivierverdediging. De commissie adviseert daarom toepassing
zoeklichtafdelingen, luchtwachtdienst, luchtstrijdkrachten, kustartillerie, tweede eskadron pantserwagens en een regiment huzarenmotorrijders. Amersfoort en Kamphuis, Mei 1940, 63-64. NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1035, stuk 504G, 7-1935. Naast het gevaar van
gepantserde eenheden verwacht GS verstoring door luchtaanvallen. Visser en Van Wieringen, Kazematten in het Interbellum, 22.
634 NA, CITB, 2.13.40, 239, brief ChGS, No.5114G, 8-7-1935, aan IdG. 130, brief ChTB, No.19P, 7-8-1935, aan EaI Utrecht.
635 Handelingen der Staten-Generaal, 1935-1936, 20-3-1936, Vaststelling hoofdstuk VIII (DvD), Rijksbegroting 1936, 590. Van Voorst
tot Voorst is geciteerd in de rubriek ‘Nieuwe Uitgaven’, door ’C.’, ‘De Duitsche herbewapening, J.J.G. Baron Van Voorst tot Voorst’, ’sGravenhage 1936, Militaire Spectator, 1936, 221.
636 NA, CITB, 2.13.40, 99, Bruggencommissie, ‘Verslag Bruggenverkenning, 16 augustus 1935, aangeboden aan Ch.G.S. op 28 Oktober
1935. Met 19 bijlagen’.
637 NA, CITB, 2.13.40, 99, “Rapport betreffende de berijdbaarheid door pantserwagens van de spoorbruggen te Zwolle, Deventer,
Westervoort en Nijmegen, gegrond op de gehouden verkenning 28 April-19 Mei 1935”, 1e luitenant Bos, 3-6-1935.
638 Frappant: die oplossing is eerder in 1902 door minister van Defensie Pop aangedragen.
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van modern pantserafweergeschut. Wanneer het kanon 5 lang 50 niet leverbaar is, moet de minister
geschut kaliber 3,7 of 4 cm aanschaffen. Vanwege de aanvangssnelheid van die granaten wil de commissie
geen getrapte schietgaten toepassen: de betonnen dekking kan de baan beïnvloeden. Daarom is de
toepassing van pantserplaten met minimaal schietgat te prefereren. Het kanon is “de kern der verdediging”,
aangevuld met de zware mitrailleur. Gezien de functie vindt de commissie een afwachtingsruimte niet
nodig: bij aankomst van de vijand zal de stukbediening immers in de gevechtsruimte verkeren. Als in de
directe omgeving van het kunstwerk een kazerne of fort ontbreekt, kan men voor de wisseling van de wacht
een eenvoudige barak plaatsen. Het voordeel is dat de kazemat zo een kleine omvang behoudt, waardoor
het nadeel van gecombineerd onderbrengen van geschut en mitrailleur deels is ondervangen. De vijand
beschikt niet over zwaar geschut, dus volstaat weerstandsvermogen (W.15-21).
In grote lijnen kan chef generale staf Reijnders het rapport ondersteunen. Hij vindt voor de
kazematten een lager weerstandsvermogen (W.12-15) acceptabel. Mocht men later de rivierverdediging
uitbouwen, dan zijn de brugkazematten immers te gebruiken als voorpost. Ook pleit hij voor een gewijzigd
urgentieprogramma: ten eerste zijn de kazematten aan de IJssel te bouwen, daarna die aan de Maas.
Daarnaast meent Reijnders dat een mobiele reserve van veertig pantserwagens en twee bataljons op auto’s
of rijwielen noodzakelijk is.639 Röell is kritisch over het rapport van de Bruggencommissie en, in bredere
zin, over “het huidige defensiebestel”. Het plan biedt niet meer dan “de bouw van een fractie der noodige
kazematten”, want [het is, JM] uitsluitend gericht op de beveiliging van de vaste overgangspunten.640 “In het
geheel bezien eischt dan de beveiliging der mobilisatie in het Maas-IJsselfront (tevens beveiliging tegen
gemotoriseerde overvallingen) echter nog als haar onmisbaar complement kleine stelsels van voorbereide
betonopstellingen achter de plaatsen waar tactische brugslag te wachten is. Deze laatste zullen lichtere goed
gemaskeerde (c.q. dubbele) mitrailleurkazematten (W.12-15) kunnen zijn, (…) gebetonneerde stelsels van
spergroepen van 3 of 5 kazematten”. Röell pleit voor de bouw van kleine sperwerken in de Gelderse Vallei.
Door de mogelijkheid van optredende gemotoriseerde troepen ziet hij de waarde van de Grebbelinie als
voorpost van het Oostfront toenemen, zeker als Rijkswaterstaat daar het Valleikanaal graaft. Omdat Duitse
troepen zich in het verlengde van de weg Zwolle-Amersfoort-Amsterdam concentreren, is verdediging van
de bruggen hier van groot belang. 641 De commandant noemt de locatie van deze weerstandsnesten:
strategische knooppunten van wegen bij Maas-Waalkanaal, het Maasfront bij Roermond, kunstwerken bij
het Julianakanaal, doorgaande wegen bij Maastricht, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch.
Maar ook in Zeeland, Drenthe en Groningen adviseert hij minister Deckers tot de bouw van in totaal 22
groepen van drie à vijf stuks versterkingen.
Deze sperwerken vertragen de opmars van een vijand naar de Vesting Holland, zodat het leger daar
hardnekkig kan verdedigen. Ondertussen kan het veldleger in Noord-Brabant een vijand in de flank
aanvallen, terwijl dan ook “een mogelijke verlenging van een federatief front” in beeld is. Dit flexibel
opererend veldleger heeft modern materieel nodig, zoals het pantserafweergeschut, bestemd voor de
brugkazematten. Röell vindt die vuurmonden voor “sperverdedigingswerkjes, geen deel eener verdediging
à l’outrance uitmakende, niet nodig”: hier kan men volstaan met het kanon van 6 Kazemat.642 “Er zullen dus
op de plaatsen, waar zij moeten optreden gewapend beton-constructies moeten komen, steeds gereed hen op
te nemen. Dit kunnen lichte pill boxen en verlichtingsopstellingen zijn, verspreid over de geheele diepte van het
grensgebied en achter de groote rivieren bij vaste (naast die in laatste jaren werden aangelegd) en andere
mogelijke overgangspunten, niet als een doorloopende Chineesche betonmuur à la Siegfried of Maginot, maar
het karakter dragend van eene beton guerrilla, dus ten dienste der reeds besproken hindernissen guerrilla”, zo
legt hij in 1939 uit.643 Maar Röell krijgt zijn zin niet: de minister steunt het plan van Reijnders.
Drie weken na het rapport van de Bruggencommissie heeft minister Colijn een positief advies van
Reijnders op zak en bereiden de eerstaanwezend ingenieurs met extra personeel de kazematbouw voor,
zodat die uiterlijk op 1 juli 1937 gereed zijn. 644 De minister wil zelfs voor deze werken een extra serie
kanonnen van 5 lang 50 aanmaken.645 Op 25 oktober 1935, ruim twee weken na de ministeriële opdracht,
Tot slot pleit hij voor het opnieuw in gebruik nemen van Fort Pannerden, met de vier kanonnen 15 cm op pantserstand.
NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1036, stuk 477P, brief CV, No.497P, 23-8-1935, aan MvD.
641 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1036, stuk 497P, brief CVgH, Sectie V, No.949G, 2-8-1935, aan MvD.
642 Röell pleit voor versterking van het veldleger, onder meer met 55 baterijen pag, 8 afdelingen luchtafweer, 17 afdelingen 15
houwitser, 12 afdelingen 10 Veld en zo mogelijk een eigen vliegtuigdienst.
643 Röell, W. Over eene Nederlandsche Maginotlinie en luchtverdediging, overdruk Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, (ca.
1939), 13.
644 NA, CITB, 2.13.40, 99, brief DvD Geh.Litt.V164, 7-10-1935, aan C1eGC en C2eGC. Op 14-2-1936 melden diverse regionale kranten
(o.a. Nieuwe Tilburgsche Courant, Nieuwsblad van Friesland) dat “ter beveiliging van het grensgebied” de EaI Nijmegen de eerste vier
gewapend betonnen kazematten heeft aanbesteed, twee te Ravenstein en twee te Grave. “Van de 34 inschrijvers is de laagste de
firma Gebrs. Smits te Nijmegen met f.44,800 en de hoogste P. Broeken te Breda met f.65,500.” De offertes komen uit het gehele land.
645 Dit wapen is sinds 1933 als pantserafweergeschut op veldaffuit door Hollandsche Industrie en Handelsonderneming Siderius N.V.
te ’s-Gravenhage gebouwd, in samenwerking met Hembrug. Verbeek, Kazematten op de Afsluitdijk en Klingens, Het krijgsvolk van
weleer, 33. H.I.H. is een schaduwonderneming van Krupp-Rheinmetall. Na de opheffing van Siderius ontwikkelt Artillerie639
640
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levert de Groningse ingenieur een ontwerp voor drie kazematten te Zutphen en twee stuks te Kampen.646
Vanwege het neutraliteitsbeginsel vindt kazematbouw zowel front oost als front zuid plaats. Ook in op het
kanalenkruispunt bij Nederweert (vijf stuks)647, achter het Kanaal Wessem-Nederweert bij Ittervoort en
Kelpen (elk twee stuks), bij de Maas te Hedel (drie of vier stuks), Heusden en Keizersveer (elk twee stuks),
bij Rilland Bath (zes stuks) en bij Moerdijk (vier stuks) zijn kazematten gepland, gekoppeld aan
versperrings- en hindernismaatregelen.
Op 29 november onderzoekt de eerstaanwezend ingenieur van Gorinchem de schootsvelden te
Hedel, Keizersveer en Moerdijk. 648 In geval van Keizersveer stuit hij op problemen. Wanneer het
gekazematteerde kanon aan de noordzijde van de Bergse Maas de zuidelijke afrit van de brug moet
bestrijken, is een kazemat van zes bouwlagen nodig, met een hoogte van 15,8 m. Daarom stelt hij voor deze
kazemat Keizersveer-Zuid aan ‘s-vijands zijde van de rivier te bouwen, pal aan de oprit, in combinatie met
een tweede kazemat aan de noordelijke zijde.649 Ook elders liggen de brugdekken ver boven de rivierdijken,
waardoor hoge kazematten nodig zijn. De eerstaanwezend ingenieur te Nijmegen levert ontwerpen voor
drie kazematten met hindernissen aan de Waal. Lent-Midden, het werk dat de hindernis op de Waalbrug
met frontaal vuur bestrijkt, telt vier bouwlagen. 650 Het standaardontwerp met drie bouwlagen is onder
meer toegepast te Grave (eenmaal) en Venlo (tweemaal). Daarnaast tekent deze ingenieur een op de
ontwerpen van Lent gebaseerd, vereenvoudigd tweelaags model voor Ravenstein (tweemaal), Grave
(eenmaal), Gennep en Buggenum (elk tweemaal). Ondertussen zorgt de inspecteur der genie dat de
kazematten verboden kringen krijgen en staat de minister gelden toe voor de aanmaak van een
proefperiscoop. In februari 1940 start een proef aan de IJsselbrug voor de elektrische ontsteking van de
springladingen vanuit de kazemat.651 De snelheid waarmee de in 1935 de Bruggencommissie is opgericht
en de maatregelen zijn uitgevoerd, getuigt van een doortastend optreden van het kabinet en de legerleiding.
Het gevaar van een strategische overvalling is evident; dus de noodzaak van het nemen van maatregelen
ook. Dat ook het strakke tijdpad voor de realisatie van de brugkazematten is gehaald, is mede te danken aan
de inzet van de eerstaanwezend ingenieurs. Het CITB is verantwoordelijk voor de uitgangspunten van het
ontwerp, ziet toe op de uniformiteit van de individuele ontwerpen en is verantwoordelijk voor technische
aanpassingen en verfijningen, gaandeweg het ontwerpproces.
8.3.3

Brugkazematten: het ontwerp- en bouwproces

De voor strategische beveiliging bestemde kazematten hebben een tijdelijke taak. Chef generale staf
Reijnders wil hier volstaan met lichtere varianten dan de kazematten in de Vesting Holland. Welke
aanpassingen betreft het? Op de achterzijde van een kopie van het rapport van Bos is in 1935 door het CITB
met potlood een eerste schetsje voor een brugkazemat gekrabbeld. Het is een klein jaar vóór De Man zijn
plan voor een gietstalen kazemat presenteert. De brugkazemat is gebaseerd op voorschrift VII en heeft
verwantschap met de mitrailleur- en kanonkazematten in de Vesting Holland.652 Vanuit de werken levert
Inrichtingen een variant op het stuk, waarvan het departement er 75 bestelt: 60 stuks vinden een plek in de brugkazematten.
646 NA, CITB, 2.13.40, 98, brief EaI Groningen, No.204G, 25-10-1935, aan kapitein GS Droste.
647 NA, CITB, 2.13.40, 98, ongenummerde, ongedateerde waterstaatskaart (omslag 30-11-1935), waarop met de hand vijf kazematten
en hun schootsvelden zijn ingetekend. 99, 'Bruggencommissie, verslag 28 oktober 1935'. De commissie begrijpt niet waarom deze
plek met kazematten moet worden beveiligd. "De Commissie merkt nog op, dat de te treffen voorzieningen bij het Kanaal WessemNederweert in beteekenis zouden winnen, als deze zouden aansluiten bij soortgelijke maatregelen aan de Zuid-Willemsvaart (c.q.
Wilhelminakanaal) en/of in de Peel, terwijl naar haare meening Nederweert reeds thans in de te nemen maatregelen dient te
worden betrokken". Met andere woorden, de inrichting van de kanalenviersprong is als maatregel tegen een strategische overvalling
alleen zinnig in combinatie met andere voorzorgen, die men maar zeer ten dele treft.
648 NA, CITB, 2.13.40, brief EaI Gorinchem, No.425G, 30-11-1935, aan kapitein GS Droste.
649 NA, CITB, 2.13.40, brief EaI Gorinchem, No.90G, ongedateerd, aan kapitein GS Droste.
650De extra verdieping te Lent is nodig vanwege de hoogte van het brugdek en de noordelijke oprit, in welk grondlichaam de kazemat
is opgenomen. In de keeldekking, waarvan de dikte wegens het te verwachten rugvuur van de kazemat Lent-Oost (ook vier
bouwlagen) 1,5 m bedraagt (die van Lent-Midden is door de noordelijke ligging slechts 80 cm dik), is op de vierde bouwlaag de
ingang opgenomen. De bouwlagen zijn verbonden door een traphuis met ladder en handbediende munitielift. De onderste twee
bouwlagen hebben bij de bouw geen functie; hier kan men logiesfaciliteiten of een aggregaat onderbrengen. Belangrijke functies,
zoals ingang, verbindingsgang, twee gevechtsruimten (kanonkamer voorzien van een periscoopgat en geschutsluik met loopkatrails)
bevinden zich in de bovenste bouwlaag. Vanuit de mitrailleurkamer, voorzien van een betonnen tafelaffuit, kan men door een
afsluitbaar geweerschietgat de keelingang bestrijken. De derde bouwlaag is bestemd voor de opslag van munitie. De bovendekking
heeft een dikte van 80 cm. Het geheel heeft een fundering van te lood en ter steek geheide gewapend betonnen palen. CAD, AHK/GS,
292, map XXXVI, 1936-‘37.
651 NA, CITB, 2.13.40, 92, brief CITB, No.159/tG, 3-4-1939, aan EaI Haarlem, met tekening CITB No.1348/tG. 100, brief DvD,
Geh.Litt.H154, 22-6-1938, aan DML. 100, serie tekening, ongenummerd en ongedateerd, 2eGC, Den Helder. Verboden kringen en
periscopen brugkazematten: CAD, AHK-GS, 2.13.15, 293, brief ChGS, No.588G, 11-4-1939, aan MvD. Vino 55, brief MvO, No.IJ137, 184-1939, aan IdG. Springladingen: NA, CITB, 2.13.40, 241, brief Bureau Voorbereidingen Vernielingen bij Depot Genietroepen,
No.239GBV, 3-2-1940, aan CITB.
652 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 295, brief ChGS, No.4353G, 16-11-1936, aan C Strategische Veiligheid Zuid, Venlo. De term brug- en
rivierkazemat is na 1940 beide gebruikt. ChGS gebruikt in 1936 de term rivierkazemat, waarmee is aangeduid “alle kazematten,
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de bezetting tijdelijke weerstand: de kazematten hebben dus lichte dekkingen en kunnen twee
gevechtsruimten verenigen in één werk, van waaruit vuur uitgebracht kan worden op het brugdek en de
hindernis. Een brug ligt per definitie tussen rivierdijken, waar hoge waterstanden mogelijk zijn. Dit stelt
speciale eisen aan de kazemat. In het rapport van de Bruggencommissie zijn drie typen opgenomen,
waaronder een hoog piramidaal exemplaar met naar boven verjongende, torenachtige opbouw. Deze
“kanon- en mitrailleurkazemat in 3 verdiepingen” is geschikt voor plaatsing in de uiterwaard en achter
dijken. Dit ontwerp heeft verticaal loodrechte binnenwanden, in tegenstelling tot de buitenzijde van de
dekkingen, waardoor in het bijzonder op de bovenste verdiepingen, waar de gevechtsruimten gesitueerd
zijn, het weerstandsvermogen van de kazemat flink afneemt. De andere schetsen betreffen het type dat het
CITB in mei 1935 uitwerkt, conform het voorschrift VII, en dat met een aantal aanpassingen ook
daadwerkelijk is gebouwd.653
De kazematten hebben een gebroken ingang en een gemeenschapsgang met laddertrap aan de
keelzijde. Vanuit de bergplaats in de onderverdieping kan de bezetting met een handbediend liftje door het
trapgat munitie naar de gevechtsruimten transporteren. De technische afwerking is verzorgd, met
afsluitbare lampnissen, voorzien van buissystemen voor afzuiging van gassen en aanvoer van verse lucht.
In de gevechtsruimten zijn luchtaanzuigbuizen voor gasmaskers. De zoolhoogte van schietgaten ligt altijd
boven de maximaal te verwachten waterstand.654 Opvallend is dat de schietgaten geen minimaalschietgaten
zijn, maar wel zijn voorzien van pantserplaten. Ook ontbreekt op deze eerste ontwerpen het geschutluik
met loopkatinrichting voor de inbreng van het kanon. Deze constructie zal men in oktober 1935, na het
gebleken gebruiksgemak in de Zuiderzeewerken, hier nagenoeg identiek invoeren. 655 De commissie
verwacht dat bij de bouw geen modern geschut beschikbaar is. In dat geval plaatst de inspecteur der
artillerie tijdelijk een oud kanon 6 Minimaal schietgat. In de kazemat Ravenstein-West is dit stuk afkomstig
uit de Vesting Muiden. De strategisch belangrijkste kazematten, zoals bij de verkeersbrug van Grave, zijn
van meet af aan met een stuk 5 lang 50 uit Den Oever bedeeld. Het betonwerk heeft, zoals bij de
Zuiderzeewerken, afgeronde hoeken. Ook het ontwerp van geweerschietgat, mitrailleurtafel, periscoopgat
en periscoopophanginrichting is verwant aan die kazematten. Ontstekingsmiddelen voor springladingen
bewaart de bezetting in een betonnen kist. 656 Oorspronkelijk is niet voorzien in een ruimte voor een
dieselaggregaat, ter verlichting van de hindernis. En omdat de bezetting hier tijdelijk weerstand biedt en
artilleriebeschietingen uit zullen blijven, ziet de commissie af van de aanleg van aardwerken. Wel adviseert
de commissie de schietgaten minder zichtbaar te maken, door met zwarte verf één of meerdere
imitatieschietgaten op de frontmuur te schilderen, de frontdekking geheel zwart te verven of een houten
schil rond de kazemat te plaatsen, in de vorm van een huis of schuur. De uiteindelijke maskering verschilt
per situatie en per Eerstaanwezendschap.657
Tussen de jaren 1935 tot 1937 zijn de kazematontwerpen op details aangepast, meestal uit het
oogpunt van kostenbesparing. Zo ziet men in april 1936 bij een kazemat met twee bouwlagen af van een
munitielift: granaten en patronen kan de bezetting met de hand door het klimgat aanreiken.658 Ook bespaart
men kosten door kazematten samen te voegen. Bij de kazemat Zwolle–Midden, die vuur uitbrengt op zowel
de spoor- als de verkeersbrug, bundelt de eerstaanwezend ingenieur twee gevechtsruimten voor
mitrailleur tot één ruimte, ondanks dat de vier schietgaten in de dubbele frontdekking het werk al
kwetsbaar maakt voor schietgattreffers. Er zijn meer afwijkingen. Omdat de spoorbrug van Nijmegen
moeilijk te berijden is met pantserwagens, is kazemat Lent-West alleen bewapend met een zware
mitrailleur. Door ruimtegebrek op het spoorwegtalud is een kostbare fundering nodig, waarop de kazemat
is verkleind. Zo is er geen gebroken ingang; voor de nabijverdediging is er een geweerschietgat in de
gepantserde buitendeur. Op de spoordijk bij Deventer is ook maatwerk nodig: vanwege ruimtegebrek is de
zuidelijke dekking gepantserd uitgevoerd. 659 Conform alle vestingwerken in de Vesting Holland zijn de
gebouwd tot het tegengaan van strategische overvallingen”, ook aan kanalen: “De benaming ‘rivierkazematten’ dient uitsluitend ter
onderscheiding van de in Vesting Holland gebouwde kazematten”. Door de verwarring die deze benaming oproept, vanwege de
bouw van de kazematten van de Rivierenstelling, geef ik de voorkeur aan de term brugkazemat. Veel onderzoekers benoemen
overigens ‘type A’ en ‘type B’. Dergelijke typen zijn alleen in lokale situaties te onderscheiden.
653 NA, 2.13.40, 99, ongenummerde en ongedateerde tekening TB, ‘Kanon-Mitr. Kazemat in 1 verdieping, Kanon-Mitr. Kazemat in 2
verdiepingen, Kanon-Mitr. Kazemat in 3 verdiepingen’.
654 Zelfs bij de spectaculair hoge waterstanden in de Maas in het voorjaar van 1995 was zo bleek uit eigen observatie, het dubbele
schietgat van brugkazemat Grave-Zuid in de Graafse uiterwaard bruikbaar.
655 NA, CITB, 2.13.40, 99, tekening TB No.1221, in 4 bladen, blad 1 (22-10-1935), ‘Kanon-Mitrailleurkazemat. Kazemattypen’.
656 Waar de kazematingang niet op de begane grond is gesitueerd kan men volgens de commissie een al dan niet op consoles
geplaatste gewapend betonnen uitbouw aan de keelzijde van de kazemat aanbouwen, met een dekking van 30 cm. Dit voor
luchtaanvallen kwetsbare element is later uit het ontwerp verwijderd.
657 NA, CITB, 2.13.40, 99, brief EaI Groningen, No.505G, 21-8-1936, aan kapitein GS Droste.
658 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 292, kantbrief C1eGC Breda, No.424G, 20-4-1936, aan MvO.
659 NA, CITB, 2.13.40, 98, brief EaI Arnhem, No.40G, 21-1-1936, aan kapitein GS Droste. De kazematten Deventer, Zutphen en
Westervoort zijn in 1935 ontworpen en in januari 1936 in uitvoering. De kazemat te Deventer, waarin springmiddelen zijn
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brugkazematten per groep genaamd naar het dichtstbijzijnde geografische toponiem, in dit geval
plaatsnamen. Er is niet gekozen voor een numerieke of alfanumerieke extensie, maar voor aanduiding met
één van de windstreken. De kazematten zijn in groepen aanbesteed, aan de laagste inschrijver gegund en
ruwbouw en afwerking zijn vóór 1 juli 1937 voltooid. De zuidelijk en westelijk in het land gelegen werken
zijn, conform wens van de legerleiding, als laatste opgeleverd, in de loop van 1937. Dat zou zeker niet gelukt
zijn, wanneer de werken, zoals in de Eerste Kamer in maart 1936 is voorgesteld, via de werkverschaffing
tot stand komen.660
De politietroepen, die sinds 1935 de grenzen bewaken, zijn uitgerust met het kanon van 6 Veld, dat
eigenlijk niet geschikt is als pantserafweergeschut. De trefkans is dan ook klein, tenzij een pantserwagen
tot stilstand komt. Een effectieve hindernis is daarom belangrijk. Kabelversperringen zijn volgens de chef
CITB effectief maar kostbaar en bovendien kwetsbaar voor lasapparatuur. Het CITB ontwerpt een nieuwe
hindernis, die bestaat uit stalen palen met parallel breedflensprofiel en weerhaken, die men onder 45° of
60° kan verankeren in zware gewapend betonblokken. De kokervormige gaten zijn in vredestijd met
putdeksels af te sluiten. Een inrijdende pantserwagen zal de voorste palen vervormen. Dit kan geen kwaad,
zo stelt de chef, omdat de wagen het gat zal vullen. Het is wel aan te bevelen de botsingssnelheid af te
remmen, door de hindernis na een bocht op te stellen, of betonblokken of boomstammen op de weg te
plaatsen. De varianten 0, 1 en 2 kunnen een oplopende weerstand bieden, waarbij variant 2 zo sterk is als
een hindernis met staalkabel.661 Een potloodschets van De Man bij de nota van toelichting geeft het verschil
tussen de typen aan. Een zwaarder uitvoering is kostbaar. Bovendien zal het gewicht van een paal dan de
sluiting van de versperring hinderen. Het risico is dat het handmatig plaatsen van de palen in de
doorrijopening te langzaam gebeurt. In augustus 1936 tekent De Man een zware, door twee man bediende
valboomhindernis. De palen staan nu gereed in een fors betonblok, dat door een ingenieus systeem van
contragewichten en kabels uit het wegdek tevoorschijn kan draaien. Voor dit systeem is offerte
aangevraagd maar het is niet in productie gegaan. Wel is in 1937 voor locaties zoals een spoorbrug een
draaihekconstructie op gewapend betonfundering ontworpen. Voor de zekerheid zou men in tweede lijn
altijd een paalhindernis moeten toepassen.662
[102 tekening pg, dsn kanon- en mitrailleurkazemat 3 bouwlagen, CITB, Strategische Beveiliging 1935, NA/FM]
[103 tekening pg dubbele kanon- en mitrailleurkazemat 2 bouwlagen, CITB, Strategische Beveiliging oktober 1935, NA/FM]
[104 tekening pg kanon- en mitrailleurkazemat 1 bouwlaag, CITB, Strategische Beveiliging oktober 1935, NA/FM]
[105 tekening 1:50, dsn kanon- en mitrailleurkazemat 4 bouwlagen Lent-Midden, EAI Nijmegen, Strategische Beveiliging
1935, NA]
[106 tekening 1:50, dsn mitrailleurkazemat, 2 bouwlagen Lent-West, EAI Nijmegen, Strategische Beveiliging 1935, NA]
[107 ansichtkaart (bewerkt), verkeersbrug, schootsveld kazemat Zwolle-Noord, EAI Groningen, Strategische Beveiliging
1935]
[108 tekening pg dubbele kanon- en mitrailleurkazemat, 2 bouwlagen Zwolle-Midden, EAI Groningen, Strategische
Beveiliging 1935, NA]
[109 foto, tekening (bewerkt) pg kanon- en mitrailleurkazemat, 4 bouwlagen, 3e verdieping, Kelpen-Oost, EAI Nijmegen
1936, CAD]
[110 tekening pg en dsn palenhindernis type II, CITB, Strategische Beveiliging december 1936, NA/FM]
[111 schets palenhindernis type I, II en III, CITB, Strategische Beveiliging februari 1936, NA]
[112 foto bewaking politietroepen, legeringsgebouwen en kazemat Deventer-Zuid, Strategische Beveiliging 1939, NIHM]

Hoewel het rapport van de Bruggencommissie uitgaat van een strategische overvalling uit het oosten, heeft
de minister in 1935 vanwege de neutraliteit besloten om ook langs de zuidgrens maatregelen te nemen.
Toen minister Deckers in 1929 voorstellen deed voor de bouw van kazematten langs het Julianakanaal, kon
de chef generale staf Van der Palm zich hier niet vinden. Ook in juni 1935 acht Reijnders “rekening
houdende met de internationaal-politieke verhoudingen van het oogenblik, de bouw van kazematten aan
den Maas beneden Mook tegen een uit het Zuiden binnenvallende tegenstander” niet urgent. 663 Op 16
december 1935 blijkt dat het Defensiefonds niet toereikend is voor de bouw van alle werken en de minister
beperkt het aantal kazematten in het zuiden op advies van de generale staf tot twaalf stuks. Hierbij kiest
men voor een geografische beperking, door de kazematbouw te Roosteren en Rilland Bath te schrappen. De

opgeslagen, krijgt door ruimtegebrek een tweede deur op de ingangsverdieping, zodat de explosieven snel bereikbaar zijn.
660 Handelingen der Staten-Generaal, 1935-‘36, 20-3-1936, Vaststelling hoofdstuk VIII (DvD), Rijksbegroting 1936, 591.
661 NA, CITB, 2.13.40, 96, brief CITB, No.6/tG, 1-2-1936, aan IdG, met tekening CITB No.1230/tG (20-1-1936), 1231/tG en 1232/tG
(30-1-1936) en nota van toelichting.
662 NA, CITB, 2.13.40, brief IdG, No.706G, 17-4-1937, aan C1eGC, met tekening CITB No.1265/tG (4 bladen) en 1266/tG (2 bladen) en
nota van toelichting.
663 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1036, stuk 497P, ‘Bouw van kazematten en verplaatsing van mobilisatiecentra in het kader van de
landsverdediging, met brief ChGS, No.2442ZG, 18-6-1935, aan MvD. ChGS adviseert de mobilisatiecentra oostelijk van de IJssel niet te
verplaatsen: dit bemoeilijkt de concentratie. De CV krabbelt in de marge: “Aha! De concentratie als fata morgana!”
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minister halveert vrijwel overal het aantal kazematten, maar “uit politiek oogpunt” gaat de bouw van Kelpen
en Ittervoort langs het Kanaal Wessem-Nederweert door.664
Het ontwerp voor brugkazemat Roosteren, op de plaats waar de weg Susteren-Maaseik het
Julianakanaal en de Maas kruist, is bewaard gebleven. De Bruggencommissie adviseert in deze kazemat
zowel de westelijke als de oostelijke dekkingswand te voorzien van schietgaten. De bediening kan dan zowel
een overval uit Duitsland als België beantwoorden. Het ontwerp voor Roosteren dateert uit 1936 en roept
het beeld op van een middeleeuwse verdedigingstoren: smal en hoog, met vier bouwlagen en vrijwel
rondom schietgaten. Het bouwwerk geeft op ultieme wijze in gewapend beton uiting aan de
neutraliteitsgedachte. Het op 25 februari 1936 door de Nijmeegse eerstaanwezend ingenieur voltooide
ontwerp van brugkazemat Kelpen aan het Kanaal Wessem-Nederweert is vergelijkbaar met dat van
Roosteren. De kazemat is tegelijk met brugkazemat Ittervoort en de vijf brugkazematten te Nederweert
gebouwd.665
De achilleshiel van de brugkazemat is het schietgat. Eind 1938 constateert luitenant-kolonel D.M.
Lucardie van het 2e Regiment Veldartillerie misstanden tijdens een inspectieronde langs de nieuwe werken.
De bezetting gaat soms roekeloos om met vuur. ”Zoo werd in een kazemat boven een stroozak naast het
met ontblikte munitie gevulde rak een petroleumlamp aangetroffen. Ook uit het oogpunt van veiligheid is
het aanbrengen van elektrische verlichting, waarop reeds eenige malen is aangedrongen, zeer
gewenscht”.666 Lucardie constateert ook dat de hindernissen tegen vechtwagens en infanterie van "slechts
van tijdelijke aard waren (Kelpen, Ittervoort) of niet goed door vuur konden worden bestreken, dan wel
gemakkelijk worden omtrokken (Nederweert, Fort Sint-Andries)".
Nog meer zorgen baart de inspecteur de kwetsbaarheid van de schietgaten. Hij acht in het bijzonder
bij het kanonschietgat de kans op schietgattreffers te groot. “In alle kazematten kan het schietgat van den
mitrailleur worden afgesloten met verschuifbare stalen platen. Voor de afsluiting van het schietgat voor het
kanon zijn echter geen voorzieningen getroffen. Het wordt echter dezerzijds mogelijk geacht een schild aan
te brengen, dat met het kanon mede beweegt en tevens het schietgat gasdicht afsluit. Deze wijze van
toepassing is al bij het Technisch Bureau der Genie in ontwerp gereed en zal hoogstwaarschijnlijk worden
toegepast bij de gietstalen kazematten in de Vesting Holland". Een probleem is dat deze boldoorvoer voor
een mitrailleurschietgat is ontworpen. Weliswaar treft men ook voorbereidingen om de kwetsbare
schietgaten van de kazematten voor 5 lang 50 op de Afsluitdijk van nieuwe schietgatafsluitingen te
voorzien, maar dit is een schetsontwerp. Pas in april 1939 zendt het CITB het ontwerp aan de Haarlemse
eerstaanwezend ingenieur.667 De modificaties, die men op termijn zal aanbrengen in de kanonkazematten
in de Vesting Holland, zijn nooit uitgevoerd. Zeker bij brugkazematten, veelal bewapend met het kanon 6
Kazemat, is de investering in een gasvrije schietgatafsluiting niet lonend.
Het CITB vreest dat gebrekkige camouflage de kwetsbaarheid van het schietgat vergroot: "De
maskeering door beschildering kan niet geslaagd heeten". Vooral de dambordbeschildering, een primitieve
dazzle-painting, bedoeld om het schietgat door in een reeks van zwart witte blokken te verhullen, voldoet
slecht. Ook een maskering met kippengaas en begroeiing, zoals bij Zutphen-Zuid, is onvoldoende effectief.
Het hoge en hoekige profiel van de brugkazematten, de geïsoleerde en voorspelbare ligging in het verlengde
van de brug, dan wel in de open uiterwaard, de dominante aanwezigheid van de twee of meer naast elkaar
gesitueerde schietgaten en de aanwezigheid van kachelpijpen op de dekking, baart zorgen. Daarentegen

NA, CITB, 2.13.40, 99, brief DvD, Geh.Litt.H214, 16-12-1935, aan ChGS.
CAD, AHK-GS, 2.13.15, 292, brief EaI Nijmegen, 1eGC, No.170G, 25-2-1936, aan MvD, met bijlage 14: tekening EaI Nijmegen, KD.A2,
in 2 bladen, blad 2, ‘Kazemat Kelpen, voorloopig ontwerp met variant’, 7-2-1936. Kazemat Kelpen staat aan de noordoostelijke zijde
van de brug Kanaal Wessem-Nederweert en telt vier verdiepingen. Vanwege het uit alle windrichtingen te verwachten vuur hebben
alle wanden een dikte van 1,5 m. Op de verdieping de ingang, twee ruimten voor munitieopslag en een ruimte met niet nader
aangeduide functie. In een ontwerp (25 februari 1936) is de mitrailleurruimte (voor afgeven vuur in noordoostelijke richting)
gesitueerd op de tweede verdieping. Een met rood potlood op de tekening aangebrachte correctie plaatst alle gevechtsruimten op de
derde verdieping, met aan de zuidwestelijke zijde twee minimaalschietgaten door pantserplaat en aan de kwetsbare noordoostzijde
met rails versterkte schietgaten (volgens voorschrift VII). Deze zijde is al kwetsbaar door de toegangsdeur, in de wand loodrecht op
het mitrailleurschietgat aangebracht.
666 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 293, brief IdA, No.1743G, 20-12-1938, aan ChGS, ' Verslag naar aanleiding van verkenningen betreffende
het kazematgeschut'. Hij treft tal van richtmiddelen ontregeld aan, terwijl nergens brisantgranaten voor het stuk 6 Veld of
zitplaatsen voor de richters aanwezig zijn. Er is behoefte aan verwarmingsapparatuur, opklapbare bedden en hangmatten. Soms
constateert de inspecteur grove ontwerpfouten: “Bij de kazemat Kelpen-Oost ligt de te bestrijken weg bijna geheel op de linkergrens
van het schootsveld. Het schietgat had hier anders geplaatst moeten zijn. Op het oogenblik kan de weg slechts over een afstand van
200 m worden bestreken”. In kazemat Fort Sint-Andries hangt het telefoontoestel naast het munitierak, waardoor tijdens actie
telefoneren onmogelijk is. De hindernissen tegen vechtwagens en infanterie, zo blijkt Lucardie tijdens zijn bezoek, "waren slechts
van tijdelijke aard (Kelpen, Ittervoort) of konden niet goed door vuur worden bestreken, dan wel gemakkelijk worden omtrokken
(Nederweert, Fort Sint-Andries)".
667 NA, CITB, 2.13.40, 49, brief CITB, No.159/tG, 3-4-1939, aan EaI Haarlem, met tekening CITB No.1348/tG, voor gietstalen stoel
kanon 5 lang 50, die men met gasvrij schietgat, dan wel vurend door pantserplaat kan uitvoeren.
664
665
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vallen de kazematten Venlo-Noord, Heusden en Hedel-Oost in vredestijd minder op, omdat er een houten
schijngebouw omheen is gebouwd.
8.4

Strategische Beveiliging, 1936-‘38

8.4.1

Aanvullende maatregelen BOUV, 1936

De brugkazematten zijn nog in aanbouw, als de internationale situatie verandert. De Duitse bezetting van
het Rijnland op 7 maart 1936 brengt dat er zuidelijk van Arnhem Duitse troepen aan onze grens staan.
Onder de dreiging van internationale escalatie besluit de regering om lichting 1935-II enkele weken langer
aan te laten blijven, tot het gevaar van een Engels-Franse reactie geweken is. De zwakke vredesorganisatie
van het leger is niet berekend op zo’n eventualiteit. Om te voorkomen dat elke dreiging een vóórmobilisatie
nodig maakt, met ontwrichtende maatschappelijke gevolgen, besluit de regering een tussenstap in te
bouwen. Chef generale staf Reijnders formuleert op 9 juni 1936 zijn plan: door een ‘buitengewone
oproeping ter verzekering van de uitwendige veiligheid’ kan men 20.000 BOUV-troepen oproepen voor de
grensbewaking en zo een kostbare mobilisatie uitstellen. Deze eenheden bestaan uit 17 bataljons infanterie,
aangevuld met twee bataljons wielrijders, het eskadron pantserwagens, vier compagnieën pioniers,
politietroepen en het Peeldetachement. De troepen zijn langs rijksgrenzen, IJssel, Maas-Waalkanaal, Maas
en in de Peel op te stellen en staan onder bevel van de commandanten strategische veiligheid Noord en
Zuid. Twee weken na ontvangst gaat de minister akkoord met het plan van Reijnders. Röell protesteert
tevergeefs tegen het feit dat het grootste deel van zijn lichte brigade nu onder BOUV-commandostructuur
valt. En Reijnders neemt op 6 maart 1936 een andere maatregel, die Röell tegen de haren instrijkt: de
commandant wil als reactie op een strategische overval zijn troepen het Oostfront laten verdedigen. Dit
front moet dus integraal deel uitmaken van de Strategische Beveiliging, om het veldleger binnen de Vesting
Holland te mobiliseren. Maar Reijnders verbiedt dit: de troepen moeten positie innemen in het eigen
garnizoen. Minister Deckers volgt het advies van de chef generale staf. In maart 1937 zijn de
weerstandslijnen van de Strategische Beveiliging formeel vastgesteld.668
8.4.2

Aanvullende verdedigingsmaatregelen in de Peel, 1935-‘38

Het pleidooi in 1934 van Wilson om de kans op een doortrekking van Duitse troepen in Brabant en Limburg te
verkleinen door, ver buiten de Vesting Holland, een Peelstelling te bouwen, lijkt op dat moment niet kansrijk.
Maar Reijnders, die als onderdeel van zijn verdedigingsstrategie de handhaving van de neutraliteit zeer serieus
neemt, steunt elementen uit het plan. Zo laat hij als onderdeel van de Strategische Voorzorgen het
kanalenkruispunt bij Nederweert versterken met kazematbouw. Deze vijf brugkazematten zijn, zoals Wilson
zich dat voorstelde, een eerste aanzet om te komen tot een samenhangende Peelstelling.669 Reijnders biedt in
november 1935 de minister zijn plan voor de Peel aan, met de instelling van het Peeldetachement,
bestaande uit infanterie- en genietroepen, belast met het afremmen van een vijandelijke opmars door het
veen- en heidelandschap.670 Het detachement beschikt over pioniers, politietroepen, inundatiepersoneel en
voor pantserafweer over 12 kanonnen van 6 Veld. Het plan is om bij spanningen kunstwerken te vernielen
en tussen natuurlijke barrières op de oost west voerende wegen met vuur bestreken aspergeversperringen
op te richten. Waar geen inundaties mogelijk zijn, legt men mijnenvelden aan. Met verschillende gemeenten
is de medewerking van honderden burgerarbeiders voorbereid. In zes magazijnen, verspreid over de Peel,
zijn mijnen, springstoffen, gereedschappen en materialen opgelegd.671
De annexatie van het Rijnland in 1936 vergroot de belangstelling van de generale staf voor de Peel.
Kan een Peelstelling onderdeel zijn van een doorlopend front dat met de Strategische Beveiliging tot stand
komt? Het is aannemelijk dat Reijnders in de Peel kansen ziet om het gat te sluiten naar de Belgische
versterkingen langs het Albertkanaal, zodat hij twee vliegen in één klap kan slaan. Ten eerste het versterken
van de positie van een buiten de Vesting Holland opgesteld veldleger, ter voorkoming van een vijandelijke
Visser en Van Wieringen, Kazematten in het Interbellum, 24-25. Gunsburg, La Grande Illusion, 142.
NA, CITB, 2.13.40, 87, brief ChCITB, No.621G, 6-2-1935, aan IdG. Ook lokaal is de belangstelling van Defensie voor de Peel
opgemerkt. Dr. C.F.X. Smitz, pastoor te Reek, stelt in 1935 voor om bij de defensieve inrichting te profiteren van de Maaskanalisatie.
Hij acht het mogelijk om met de stuwen te Belfeld, Sambeek, Grave en Lith aan de westelijke zijde van de rivier inundaties te stellen.
Van Dooden neemt het verzoek in studie. Ten zuiden van de spoorlijn Mill-Gennep is een inundatie tot bij Sambeek uitvoerbaar.
Meer noordelijk zal het nodig zijn een nieuw inundatiekanaal naar de Raam aan te leggen: een investering van minimaal 5 miljoen
gulden, maar mogelijk minder wanneer men het kanaal in werkverschaffing laat graven. De bouw van een inlaatsluis aan de Maas
met een uitlaat- of keersluis, inclusief grondduikers en keersluizen in de beken, kost 2 miljoen gulden: veel geld voor een inundatie
van 8 km lengte. Weliswaar, zo berekent Van Dooden, zal het de lengte van de stelling Gennep-Weert met één zesde deel verkorten,
maar tegen welke prijs? Bovendien kunnen Maas en Julianakanaal door de wateronttrekking hun waarde als hindernis verliezen.
670 Visser en Van Wieringen, Kazematten in het Interbellum, 17.
671 Wilson, Vijf oorlogsdagen, 38.
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doortrekking van Noord-Brabant en Limburg. Ten tweede, om met deze ‘neutraliteitsstelling’ optimaal
inhoud te kunnen geven aan de onzijdige opstelling van Nederland. 672 In opdracht van de generale staf
onderzoekt majoor Wilson tussen 6 en 8 april 1937 in opdracht van de staf daarom opnieuw de defensieve
waarde van de noordelijke Peel, om te bezien of verlenging van de stelling tot de Maas mogelijk is. Ditmaal
komt hij, geassisteerd door kapitein A.T.C. Opsomer en 1e luitenant G.J. le Fèvre de Monitigny, tot een geheel
ander oordeel dan in 1934! De noordelijke verlenging is plots kansrijk: er "kan met een naar verhouding
geringe troepenmacht een krachtige verdediging worden gevoerd, mits (…) Noord van de spoorbaan van
Uden-Mill-Gennep partij wordt getrokken van den waterstaatkundigen toestand en Zuidelijk van den
spoorbaan eenigen invloed op de verdere bebouwing en ontginning wordt uitgeoefend". Oostelijk van
Gemert, Boekel en Volkel bieden de steile oevers van de stroompjes Raam en Groote Beek reeds een
"afdoende hindernis tegen vechtwagens".673 Het "zeer open terrein dwingt voor wat betreft de verdediging
in de diepte tot een lijnenverdediging, hetgeen, gebruik makende van de verschillende afwateringssloten
en van de bebouwing ter plaatse, zeer wel mogelijk is. In de gekozen opstelling kan met een naar verhouding
zeer gering aantal troepen een zeer krachtige verdediging worden gevoerd, terwijl de stelling op voldoende
wijze tegen vecht- en pantserwagens wordt gedekt". Indien 500 m ten westen en 1.000 m ten oosten van
de waterwegen het schootsveld vrij blijft, indien men verdere ontginningen door grondaankoop door
Defensie of voor natuurbescherming stopzet en verdere asfaltering van doorgaande wegen niet plaatsvindt,
acht Wilson ook hier een succesvolle verdediging mogelijk, net als in de zuidelijke Peel. De majoor stelt voor
maatregelen te nemen, zoals die in 1935 in de zuidelijke Peel: de aanschaf van springmiddelen, buizen voor
mijnen, merkplaatjes en verbindingsmiddelen en de bouw van enkele oplegmagazijnen en in totaal 100 m
vechtwagenhindernis op doorgaande wegen, ten koste van 105.000 gulden. 674 Deze maatregelen in het
noordelijke deel hebben alleen zin, als de generale staf de stelling uit de verkenning ook zal aanleggen. Die
plannen zijn er in de zomer van 1937 echter niet. Mogelijk is Wilsons vertrouwen in de verdediging
gegroeid, door het feit dat hij in september 1937 is benoemd tot commandant Peeldetachement.675
De generale staf stelt Wilson echter niet teleur: op basis van de verkenning uit 1937 besluit de staf
in 1938 dat de verdediging van een doorgaande stelling in de noordelijke Peel mogelijk is. Wilson zal daar,
als verantwoordelijk lid van de generale staf voor stellingbouw buiten de Vesting Holland, een actieve
bijdrage in hebben gehad. 676 Op 23 juni 1938 vraagt Defensie de Cultuurtechnische Dienst van het
ministerie van Landbouw om de aanleg van een kanaal te onderzoeken, tussen de Raam bij Mill en de in
1935 door de N.V. Van de Griendts Land-Exploitatie aangelegde ontginningssloot bij Griendtsveen. De
dienst rapporteert dat het kanaal 3,5 miljoen gulden kost. Wanneer het ministerie van Sociale Zaken de
aanleg via de werkverschaffing wil uitvoeren, kan dat bedrag dalen.677 De grondstrook tussen Griendtsveen
en Mill is circa 35 km lang, bij een breedte van 35 m. Het kanaal is op niveau van de waterspiegel 7 m breed,
maximaal 1,5 m diep, waarbij de helling van de taluds is bepaald op 1:1,5. De 21 m verval tussen De
Vredepeel en Mill is opvangen door de bouw van een even groot aantal stuwen. "Ter beperking van de
kosten van het grondverzet is het gewenscht den uitkomenden grond te bergen zoo dicht moogelijk langs
het kanaal (…) in een kade aan de westzijde van het kanaal tot een hoogte van circa 1 meter boven het
maaiveld". De aankoop van de 122 ha grond, maar ook het onderhoud komen voor rekening van Defensie.
Het departement raamt de kosten op 1,2 miljoen gulden, bij aanleg in werkverschaffing. De arbeidskosten
zijn op 185.000 gulden na te verhalen op het Fonds voor de Werkverschaffing. Daarbij zijn de kosten voor
herinrichting van 4.700 ha aangrenzende gronden (een strook van 1.000 m ten oosten en 500 m ten westen
van het kanaal) niet inbegrepen. Het Rijk verwacht op basis van artikel 38 Wet op de Ruilverkaveling
vanwege het algemeen belang voor de defensie de herinrichting van die gronden af te dwingen, om zo te
voorkomen dat de "defensieve waarde van het kanaal ernstig benadeeld wordt". De sloten zijn bijvoorbeeld
haaks op het kanaal aan te leggen, waardoor vijandelijke troepen er geen bescherming vinden. De
ruilverkaveling biedt Defensie de gelegenheid om lokale wegen in oost westelijke richting opnieuw te
traceren, met vóór de kruising met het kanaal zo mogelijk een parallel aan de stelling lopend tracé. Er zijn
slechts 27 bruggen over het kanaal nodig en 60 km nieuwe weg.
De term ‘neutraliteitsstelling’ is volgens Schuursma in de wandelgangen van het departement van Defensie in relatie tot de PeelRaamstelling gebruikt. Schuursma, Vergeefs onzijdig, 149.
673 Wilson, Vijf oorlogsdagen, 47. Door opzetting van inundaties kan de noordelijke Peel "voor een vechtwagenaanval in grooten stijl
(…) ondoorschrijdbaar worden geacht". Daar waar bebouwing dicht bij de stelling staat, zoals te Mill en Bruggen, wil Wilson met
artillerie en mitrailleurs bewapende voorposten met vechtwagenhindernissen inrichten. Zuidelijk van de spoorlijn is "volkomen
open terrein, met uitstekende schootsvelden", geschikt voor een stelling 500 m westelijk van en parallel aan het tracé van de
grenssloot oostelijk van Boekel, Uden en Zeeland, "een zeer belangrijke doorlopende vechtwagenhindernis". Door de plaatsing van
trapmijnen is het voorterrein onbegaanbaar te maken. Zuidelijk van deze locatie is geen vechtwagenhindernis, maar met 3.000
mijnen is de streek van Grave tot Griendtsveen af te grendelen.
674 NA, CITB, 2.13.40, 87, 'Rapport betreffende Verkenning Noordelijke Peel, 6-7-8 april 1937, o.l.v. Majoor J.J.C.P. Wilson'.
675 NA, CITB, 2.13.40, 88, stuk 'Bijzondere bezettingsstaat van het Peeldetachement, No.172ZG, 17-12-1937.
676 Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 199. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 113.
677 NA, CITB, 2,13,40, 87, stuk 'Bespreking met Ir. Froger en Ir. Buskens op Bureau H.G.S.I., 23-6-1938.
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Dezelfde week van het overleg met de Cultuurtechnische Dienst voert majoor van de generale staf
G.J. Sas tussen 27 en 29 juni 1938 opnieuw onderzoek uit naar stelling de Peel. 678 Sas spreekt daartoe
ingenieurs Mesu, directeur Cultuurtechnische Dienst, Froger, secretaris Streekplancommissie Limburg en
Buskens, adjunct-directeur Technische Dienst Streekplannencommissie Oost Noord-Brabant. Hij meldt hen
dat Defensie stellingbouwplannen heeft en ook dat er met de aanleg grote haast is geboden: forse delen van
de grond zijn in ontginning. Sas tekent op basis van zijn veldbezoek drie varianten voor het kanaaltracé,
waaronder een oostelijk gelegen voorkeursvariant. Dit tracé is in studie bij het Peeldetachement: het is het
tracé van het huidige Defensie- of Peelkanaal, dat van de Raam bij Mill via Groote Beek, grenssloten van
Boekel en Zeeland, Landhorst en Staartjesche Peel naar de Vredepeel loopt. De gronden zijn goeddeels
onontgonnen, waardoor het terrein natter is en er wellicht minder troepen nodig zijn.679
Net als Wilson is Sas overtuigd van de kracht van de stelling, die hier moet ontstaan. Hij meent in
1939, op basis van zijn studie van de Duitse veldtocht in Polen, dat het leger in de Peel 7 tot 14 dagen
weerstand kan leveren.680 "De gekozen stelling moet als zeer sterk worden beschouwd, zij heeft vrijwel over
de geheele lengte uitstekende schootsvelden en is, wanneer het kanaal eenmaal tot stand is gekomen,
daardoor gedekt tegen vechtwagenaanvallen". Er zijn "zeer goede opstellingen voor de eigen artillerie met
veelal goede waarnemingspunten. Een verdediging met mitrailleurbataljons, versterkt met eenige
infanterie, zou hier zeer tot zijn recht komen. (…) De eenparige meening van de officieren belast met de
verkenning is, dat het op dit oogenblik nog mogelijk is in Oost Noord-Brabant een verdedigingslinie met
voorgelegen vechtwagenhindernis in te richten van zeer groote afwerende kracht welke door een
betrekkelijk gering aantal troepen (om de gedachte te bepalen 2 divisiegroepen met een brigade en enkele
losse regimenten c.q. een aantal mitrailleurbataljons van Nederweert naar Grave) krachtdadig kan worden
verdedigd". Maar Sas merkt op dat er bij verdere ontginningen meer troepen vereist zijn. In dat geval kan
men beter van verdediging af zien en zelfs het Peeldetachement opheffen. Dit roept de vraag op, of men het
detachement in 1935 wel zelfstandig had moeten oprichten, zonder noordelijke aanleuning. Opvallend is
dat, waar Wilson in 1937 meent met zijn Peeldetachement achter bestaande waterlopen in de noordelijke
Peel weerstand te kunnen bieden, Sas het nodig acht dat, zelfs wanneer het Defensie- of Peelkanaal wordt
aangelegd, er ruim twee divisiegroepen nodig zijn om een hardnekkige verdediging te kunnen organiseren.
Bij Wilson lijkt de wens de vader van de gedachte te zijn.681
8.4.3

Hernieuwde belangstelling voor de Grebbelinie

Staan de maatregelen in de Peel op zichzelf? Nee, een vergelijkbare ontwikkeling doet zich tegelijkertijd
voor bij de Grebbelinie. Eerder, in 1933 bestudeert het CITB de effecten van de mogelijke aanleg van het
Amsterdam-Rijnkanaal in de Gelderse Vallei. Chef Van Dooden karakteriseert de oude Grebbelinie als niet
meer dan een wal, deels door inundaties gedekt. "De kans waarmede die inundatiën gesteld kunnen worden
is echter, door de te hooge ligging in het bijzonder van het terrein tussen de Slaperdijk en Grebbedijk, niet
voldoende groot om op de stelling een verdedigingsstelsel te grondvesten. Haar belang is meer incidenteel".
Van Dooden meent dat "de stelling betekenis heeft als opname in een achterhoedestelling voor het mogelijk
op het Oostfront der Vesting Holland terugtrekkende Veldleger", om een vijandelijke opmars naar Holland
te vertragen. "Dit is dan ook wel de reden dat de aandacht van de militaire autoriteiten telkenmale weer
getrokken werd naar de onderwerpelijke stelling, doch telkenmale is er ook weer vanaf gezien om haar een
belangrijke plaats in de landsverdediging te geven, in verband met de onbetrouwbaarheid van haar
inundatiën". Mogelijk kan de aanleg van het kanaal dit probleem oplossen, maar tegelijk kunnen de bruggen
troepen hinderen bij een terugtocht: het veldleger is dan kwetsbaar voor luchtaanvallen.682
De kwestie van de verbetering van de inundaties van de Grebbelinie blijft op de agenda staan, nadat
de tracévariant Geldersche Vallei van tafel is. In 1935 wil gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht ter
verbetering van de afwatering van de vallei een 25 km lang afwateringskanaal graven, tussen Nederrijn en
Amersfoortse Eem. Dit Valleikanaal dient agrarische belangen en bestaat goeddeels uit genormaliseerde,
NA, CITB, 2.13.40, 87, 'Rapport omtrent verkenning van de aansluiting van de Noordelijke Peel (Landhorst-, Kerke- en
Staartjesche Peel) aan de Zuidelijke Peel ter hoogte van Craaijenhut. Verkenning 27-29 Juni 1938, Majoor G.J. Sas, G.S.'.
679 NA, CITB, 2.13.40, 88, 'Peeldetachement 1937', met kaarten 1:50.000 en instructies voor brugvernielingen, aanleg mijnenvelden,
versperringen en maken van coupures. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 212. Ondertussen graaft het Peeldetachement
aan het Koordekanaal: een noordelijk van Deurne doorlopende vechtwagenhindernis, waarbij zoveel mogelijk op bestaande sloten
en beken is aangesloten. Relicten van dit kanaal zijn zichtbaar bij De Rips.
680 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 14.
681 Het enthousiasme van Wilson is van grote betekenis is geweest om de belangstelling van Reijnders voor een Peelstelling om te
buigen naar daadwerkelijke inspanningen. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 274 en idem, 212, 284 en 615: D. van Voorst
Evekink duidt in 1948 wie verantwoordelijk is voor de aanleg: “De Peelstelling was het kind van generaal Wilson; niet van een
verzameling generaals of wat ook; maar hij stond er mee op en ging er mee naar bed, hij leefde voor en met de Peelstelling”.
682 NA, CITB, 2.13.40, 35, 'Nota betreffende den invloed van de kanalen door de Geldersche Vallei op de landsverdediging en de als
gevolg daarvan te nemen maatregelen', Chef CITB, lid Commissie voor de Geldersche Vallei, maart 1933.
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verbrede of verlegde waterwegen, zoals de Grift bij de Grebbeberg. De drassige beemdgronden vóór de
Grebbelinie, met hun onregelmatige sloten en poelen moeilijk doorschrijdbaar, zullen met het kanaal
verloren gaan, maar daar krijgt Defensie een doorgaande waterhindernis voor terug. Minister Deckers zegt
toe mee te werken aan het Valleikanaal, dat men via het Fonds voor de Werkverschaffing zal graven. Het
departement stelt kosteloos militaire landsgrond ter beschikking; in ruil legt de Provincie Utrecht "den wal
van den Grebbelinie" als inundatiekering aan en past waar vanuit het defensiebelang nodig de tracering van
kanaal en uitvoering van bruggen, duikers, kaden en wegen aan. De aangelegen gronden komen in
rijkseigendom. Commandant Vesting Holland Röell eist in 1935 de bouw van kazematten en hindernissen
bij alle bruggen, maar dat gaat Deckers te ver. Chef generale staf Reijnders wil niet dat gedeputeerde staten
die kosten dragen. Wanneer "voor dergelijke doeleinden door het Departement van Defensie gelden
beschikbaar worden gesteld, dan zullen deze in eerste plaats moeten worden besteed voor
verdedigingsmaatregelen meer oostwaarts, te weten aan de groote rivieren en aan de grens". De aanleg van
het Valleikanaal start in 1937. 683 De commandant veldleger is net als zijn voorganger Röell groot
voorstander van het treffen van maatregelen om het verdedigend vermogen van de Grebbelinie verder op
te voeren, als uitvalbasis voor het veldleger.
De manier waarop die Grebbelinie opnieuw op de agenda komt, is een perfecte illustratie van het spontane, weinig
planmatige karakter, waarop de legerleiding vestingbouwkundige keuzes maakt. Wilson kijkt in 1960 terug op hoe hij
in 1938 “één van de merkwaardigste dagen van mijn leven” beleeft. “Als majoor dienende bij de genietroepen in Utrecht,
kreeg ik ’s-morgens opdracht mij op een genoemd uur met een auto en een chauffeur aan het station te Utrecht te melden
bij de commandant van het veldleger. Er kon niet worden gezegd, waarheen wij zouden gaan en wanneer wij zouden
terugkeren, maar ik moest erop rekenen, dat het wel een paar dagen zou kunnen duren. Ik had net tijd genoeg om naar
huis te gaan, vlug een koffertje in te pakken en een zacht verwijt in ontvangst te nemen, omdat ik niet wilde zeggen,
waar ik heen ging. Aan het station meldde ik mij bij luitenant-generaal J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, die vergezeld
was van zijn chef van de Staf, kolonel A.H. Schimmel. In de auto kwam het hoge woord er uit! Wij gingen de Grebbelinie
verkennen en de generaal had daar wel graag een genieofficier bij. Het werd een romantische dag, want op de duo’s van
de drie motorrijwielen reden wij over het smalle voetpaadje achter de Grebbedijk (die toen nog in alle landelijke rust
van Amersfoort naar Veenendaal liep) van punt tot punt, naar sluisjes en kaden en stuwtjes en z.g. ‘voorwerken’ van de
hoofdlinie (…) De verkenning van de Grebbelinie is later voortgezet en leidde tot de conclusie, dat de verdedigingskansen
erg goed waren, mits er onderwaterzettingen zouden zijn en het afwateringskanaal vóór de Grebbelinie snel zou worden
voltooid (vechtwagenhindernis). De verdedigingslijn zou dan door de Betuwe langs de oude, vervallen linie Ochten-De
Spees (…) worden verlengd en ‘ergens’ in het Land van Maas en Waal naar de Maas voeren”.684

In 1938 pleit Van Voorst tot Voorst voor de bouw van een bomvrij gemaal, dat ook bij lage waterstanden in
de Rijn de inundaties bij de Grebbeberg mogelijk moet maken. Aan het einde van dat jaar weet hij van de
minister toegezegd te krijgen dat hij 1,8 miljoen van de middelen voor grensversterkingen mag aanwenden
voor bouw van G- en B-kazematten en verbetering van dijken en kaden in de Grebbelinie. Anders dan Röell,
die slechts tijd wil winnen voor het stellen van de inundaties van de Vesting Holland, is Van Voorst tot Voorst
overtuigd dat zijn troepen in de Grebbelinie hardnekkig weerstand kunnen bieden.685
Zo ontstaan op twee plaatsen buiten de Vesting Holland spontaan initiatieven voor stellingbouw,
in relatie tot de aanleg van kanalen, zonder dat er sprake is van een overkoepelende visie of zelfs maar een
samenhangend vestingbouwkundig plan. Er is ook een verschil tussen de kanalenbouw bij de Grebbelinie
en in de Peel. De eerste is een opgeheven vestingwerk, maar de waarde als achterhoedestelling voor een
terugtrekkend veldleger is onomstreden. De Grebbelinie kan functioneren als voorpost bij een strategische
overvalling. De betrokkenheid van Defensie bij het Valleikanaal is dus logisch. In geval van het Defensie- of
Peelkanaal in de Peel is juist sprake van een initiatief van Defensie. Het gebied krijgt, onder meer door
Franse en Belgische grensversterkingen, nieuwe militaire betekenis. Dit leidt tot een kettingreactie aan
plannen, waarbij haast ongemerkt, vrijwel zonder discussie, het oorspronkelijke concept van
Peelverdediging verlaten is. Van een met marginale inspanningen versterkte natuurlijke hindernis, waar
het Peeldetachement passief de veengronden verdedigt, groeit de stelling, via een met kazematten
versterkte kanalenviersprong bij Nederweert, door de aanleg van het Defensie- of Peelkanaal uit tot een
doorlopende stelling van de Belgische grens tot de Maas bij Grave, die ‘ergens’ aan zal sluiten op de
Valleistelling. Het is verbluffend dat de discussie of en hoe die Peel-Raamstelling in het krijgsplan past, pas
gevoerd is in 1939-‘40: nota bene na de betonnering.

NA, CITB, 2.13.40, 36, brief ChGS, No.2722ZG, 24-8-1935, aan MvD. Brief MvD, Geh.Litt.R203, 30-11-1935, aan GS Provincie
Utrecht.
684 Wilson, Vijf oorlogsdagen, 47-48.
685 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 55.
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8.5

Het Tien-Millioen-Fonds voor grensversterkingen, 1938

8.5.1

De “plotse” gulheid van minister van Dijk

Op 27 september 1938 besluit minister Van Dijk vanwege de crisis in Sudetenland om de grensbataljons
hun positie in te laten nemen. Een dag later roept hij door het sturen van telegram Q ook kustartillerie,
luchtmacht en 17 bataljons van de landmacht onder de wapenen, om een eventuele mobilisatie en
concentratie te beschermen.686 De BOUV-troepen liggen vrijwel alle buiten de Vesting Holland, in de lijnen
voor eerste weerstand, in maart 1937 vastgesteld. De breed verspreide eenheden treffen op hun plaats van
bestemming nauwelijks voorbereide werken aan. Zo graaft het eerste bataljon van het 26e Regiment
Infanterie zich in de westelijke kade van het Maas-Waalkanaal in en brengt het er houten bekistingen voor
mitrailleurnesten aan.687 De troepen zullen hier tijdelijk weerstand leveren: men heeft geen plannen voor
de bouw van permanente vestingwerken. Maar die situatie verandert direct na september 1938, wanneer
volgens luitenant-kolonel van de generale staf Nierstrasz de minister Van Dijk, "plotseling [heeft, JM]
besloten" tot de bouw van grens- en kustversterkingen.688 Echter, het besluit om middelen ter beschikking
te stellen is een gevolg van de slecht verlopen proefmobilisatie in september 1938. Als blijkt dat de
oostgrens, ondanks de genomen maatregelen, onvoldoende is bewaakt, maakt Van Dijk voor verbetering
van grensbewaking 10 miljoen gulden vrij. Het leeuwendeel, 8,5 tot 9 miljoen gulden, is bestemd voor de
bouw van gevechtsopstellingen. Voor de verbetering van materialendepots en gereedschapsparken in
Amsterdam, Rotterdam en Leiderdorp is maximaal 1,5 miljoen gulden beschikbaar.
De minister meent zo, wellicht op advies van het hoofd Sectie I van het departement luitenantkolonel A.Q.H. Dijxhoorn, de verdediging in de grensgebieden te versterken, zodat er tijd is om de inundaties
van het Oostfront te stellen.689 “Op een gegeven ogenblik heb ik gemeend een maatregel te moeten nemen,
namelijk om 10 Millioen gulden beschikbaar te stellen, voornamelijk voor het bouwen van kleine
kazematten – waarover in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal nog niet is gesproken en waarvoor dus
geen geld is aangevraagd. Ik heb dit in de ministerraad gebracht en gezegd: dit is nodig en het moet in het
geheim gebeuren: wij kunnen dit op het ogenblik niet in een begrotingswet voorleggen aan de StatenGeneraal. Hierop is in de ministerraad gezegd: als u persoonlijk de verantwoordelijkheid daarvoor op U
neemt, vinden wij het goed. Dit heb ik toen gedaan”. In maart 1939 deelt de minister met de Eerste Kamer
dat hij “werken ter grensversterking (…) over het gehele grensgebied van ons land, Oost, Zuid en aan de
kust” laat bouwen. Het betreft een veelvoud van de 250 werken, die hij iets eerder aan de Kamer heeft
gemeld.690 De aanzet tot de grensversterking, de eerste samenhangende vestingbouw op landelijke schaal
in twintig jaar, is dus te danken aan een initiatief van de politiek verantwoordelijke bewindspersoon. Van
Dijk beschikt over een rond bedrag van 10 miljoen gulden, dat de legerleiding voor 90 procent naar eigen
inzicht aan stellingbouw voor de grensverdediging kan besteden, buiten Vesting Holland.691
Dit gulle gebaar is Reijnders niet slecht uitgekomen: hij ziet kans zijn Strategische Beveiliging
verder uit te bouwen. Uiterlijk 1938 heeft Reijnders van hoofd GS III kolonel J.W. van Oorschot vernomen
dat de Franse chef generale staf M.G. Gamelin bij een Duitse aanval vier divisies naar Nederland zal
dirigeren. Van Oorschot hoort dit min of meer bij toeval; Gamelin nodigt hem uit voor een persoonlijk
gesprek tijdens zijn bezoek aan de Franse geheime dienst. Tegelijkertijd wijst een oefening op de kaart van
de generale staf in het voorjaar van 1938 uit dat het in de Peel opgestelde III LK en lichte divisie zeer
kwetsbaar zal zijn bij een Duitse aanval. Tijdens de oefening zijn de Nederlandse troepen binnen enkele
dagen geneutraliseerd door een Duitse aanvalsmacht. Maar deze uitkomst brengt de chef niet op andere

Amersfoort en Kamphuis, Mei 1940, 67-68.
E.P. De Vuurproef van een Grensbataljon. Belevenissen van het Ie Bataljon 26e Regiment Infanterie tijdens den Nederlandsch-Duitschen
oorlog van 10-15 mei 1940, Arnhem 1945, 12.
688 NIMH, SKeC, 647/2 Landmacht, d.I.C. No.1116, ‘Onderwerp: overzicht stellingbouw Veldleger, met bijlage:’, V.E. Nierstrasz, 6-121940, aan H Afdeeling Ib R.B. Landmacht. In Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht, 10-19 mei 1940,
ministerie van Oorlog, Sectie Krijgsgeschiedenis van de Generale Staf, ’s-Gravenhage – Leiden 1947, 7, heeft men juist niet het idee dat dit
“plotseling besloten” is, maar kwamen de werken in 1938 “tenslotte (…) tot stand”. Volgens Visser en Van Wieringen, Kazematten in
het Interbellum, 26, is het voorstel om alle mitrailleurs in de Strategische Beveiliging te betonneren afkomstig van het departement,
nota bene van luitenant-kolonel A.Q.H. Dijxhoorn, H Sectie I, die hiertoe in 1939 de steun van de minister krijgt. Hier is echter een
probleem met de bronverwijzing.
689 NA, CITB, 2.13.40, BG1881, brief ChGS, No.1173ZG, 14-3-1939, aan MvD. 91, brief IdG, No.1281G, 10-5-1939, aan HCITB. Enquêtecommissie regeringsbeleid, deel 1a-b, 84, bijlage 49, deel 1c, 34. Voor Dijxhoorn: Gunsburg, La Grande Illusion, 152.
690 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 99. Het Volksdagblad, 09-03-1939.
691 Onderdeel van de mythe rond mei ’40 is dat in de voorbereiding van de verdediging de bewindspersonen een te grote vinger in de
pap hebben gehad. Zo leest men op www.grebbelinie.nl (geraadpleegd 12-07-2018) bij ‘Maas- en Waalkazematten’ in ‘Kazematten
en overige geschutsopstellingen in het Land van Maas en Waal’, van S. van Valen: ‘Vanwege de nadrukkelijke wens van de minister
van Oorlog werden kazematten in een rij achter rivieren en kanalen geplaatst. Generaal Reijnders had ze liever groepsgewijs bij
belangrijke wegen gezien, maar de wens van de minister ging voor’.
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gedachten over zijn verdediging van de Peel en Noord-Brabant.692 Hooguit zal hij zijn plannen bijstellen
voor de noordelijke aanleuning. Nu een half jaar later de regering het Tien-Millioen-Fonds beschikbaar stelt
voor de versterking van de grensverdediging, kan Reijnders zijn weerstandslijnen van de Strategische
Beveiliging betonneren.
8.5.2

Intermezzo: de waarde van het aaneengesloten vuurfront achter hindernissen

Nu het besluit genomen is tot betonnering van de weerstandslijnen van de Strategische Beveiliging, doet de
vraag zich voor: hoe is die verdediging tactisch in te richten? De waarde van de mitrailleur is daarbij
onomstreden. In 1930 beschrijft luitenant-kolonel van de infanterie Hoffmann dat voor het leveren van
weerstand in een front van “eenige beteekenis” er een mitrailleur per 50 m frontbreedte nodig is. Een
Nederlands bataljon, uitgerust met 12 zware en 24 lichte mitrailleurs, is op een 1.500 tot 2.000 m breed
front in staat tot “een weerstand van eenige duur”. Hardnekkige weerstand vraagt om concentratie van
wapens en manschappen. Uitgaande van vier tot vijf automatische wapenen per 50 m front, kan een divisie
in dat geval 3 tot 4 km front bezetten. In die wetenschap is in elke weerstandslijn buiten de Vesting Holland
alleen tijdelijk weerstand te bieden. “Immers valt één dier vuurwapenen uit, zoo is de aaneengesloten keten
doorbroken; er ontstaat een bres in het front en het aaneengesloten vuurfront is veranderd in een nietaaneengesloten vuurfront”.693 Kapitein van de grenadiers Calmeijer beschrijft in 1936 hoe de verdediging
van een rivier “berust op een stelsel van artillerie en infanterievuren, gecombineerd met hindernissen, die
de voorwaartse beweging in het eigen vuur vertragen en zoo de uitwerking verhogen”. Vaak is men geneigd
om de frontlijn direct op de rivieroever te plaatsen, maar de mogelijkheid bestaat om die strook 1 tot 2
kilometer landinwaarts te situeren, zodat alleen voorposten stormvuur op de rivier uitbrengen. De troepen
kunnen een op de oever gelande, aangeslagen vijand zo geconcentreerd en krachtig bestrijden. Met een
frontlijn direct aan de rivier berust de verdediging op het aaneengesloten afsluitingsvuur. Dan staat ook de
artillerie direct achter de dijk opgesteld, vanwege het open landschap landinwaarts. “Het blijft steeds
mogelijk, ook bij een rivierverdediging, dat een aanvaller plaatselijk succes boekt en dan kan een oprollen
van een verdedigingsfront slechts worden belet door het inzetten van reserves. Dit geldt te meer bij een
rivierverdediging, aangezien een in de hoofdweerstandstrook doorgedrongen tegenstander hier, met de
rivier in den rug, bijzonder gevoelig is voor tegenaanvallen”. De vijand, maar ook de verdediger moet zich
goed voorbereiden. “Bij wie zouden wij hierover beter in de leer kunnen gaan dan bij onze oostelijke buren,
wier legers in den wereldoorlog 1914-1918 over Maas, Aisne, Marne, IJzer, Oise, Duna, Njemen, Boeg,
Weichsel, San, Donau en Tagliamento trokken?”, zo constateert hij droogjes.694
Terugblikkend in 1945 is de commandant Groep Maas-Waal ervan overtuigd dat ”onze legerleiding
een nauwkeurige studie [heeft, JM] gemaakt van de tactiek en de middelen, die de Duitschers eventueel bij
een poging om onze rivieren en kanalen te overschrijden, zouden toepassen”. Hij refereert aan Calmeijer:
“Wanneer U het hier bovenstaande hebt gelezen, zult U tot de ontdekking zijn gekomen, dat de Duitschers een
overgang over een rivier en dus ook over een kanaal lang niet eenvoudig achten. (...) Ook artillerie zal trachten
ons uit onze kazematten te schieten. Deze taak is echter niet eenvoudig. (...) De schietgaten van onze kazematten
zijn over het algemeen flankeerend, zoodat zoowel het pantserafweergeschut als de vlammenwerpers op
betrekkelijk verren afstand zullen moeten werken, waardoor de uitwerking niet groot kan zijn. Alleen wanneer
deze wapens op den westoever van het kanaal komen, kunnen zij veel kwaad stichten. Dit moeten wij beletten
met het vuur onzer kazematten en mocht onverhoopt toch een vijandelijke afdeeling den westoever bereiken,
dan zal de stootsectie van de compagnie die afdeeling moeten terugwerpen". Maar in 1940 baart de “uitsluitend
lineaire stelling”, zonder artilleriesteun, hem zorgen: "Het is geenszins onze vrees, dat de geheele
grensverdediging zou falen. Er behoefde echter slechts door één post één fout te worden begaan, om een gat in
de verdediging te doen ontstaan. En één gat beteekende een ramp van niet te overziende draagwijdte”.695
Het aaneengesloten vuurfront, met de frontlijn direct aan de rivier, krijgt in 1939 de instemming
van majoor Dijxhoorn: "Thans zijn bijna 20 jaren vervlogen sedert de mitrailleurs en de kanonnen zich op de
slagvelden van den grootste aller oorlogen deden hooren. Het leed is spoedig vergeten en wellicht is hierdoor
bij sommigen den indruk van de macht van het vuur, in het bijzonder van het mitrailleurvuur, vervaagd.” De
kracht van de verdediging berust op het stormvuur en het verdedigingssysteem moet meer dan ooit op
afwerend vuur zijn gebaseerd. “Met het bovenvermelde voor oogen kan het U niet verwonderen, dat onze
Gunsburg, La Grande Illusion, 153-154.
R.J. Hoffmann, luitenant-kolonel der infanterie, ‘Het aaneengesloten en niet-aaneengesloten vuurfront’, Militaire Spectator, 99,
1930, 295-302.
694 M.R.H. Calmeijer, ‘De oorlog van morgen’, Militaire Spectator, 1936, serie artikelen: 13 (‘Chemische oorlogsvoering’), 105
(‘Mechaniseering en motoriseering’), 179 (‘Het kleine leger’), 267 (‘Strategische overvalling’), 344 (‘De alzijdige oorlog’), alsook
idem, ‘Hoe moeten onze lichte troepen georganiseerd zijn’, Orgaan der vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap, 1936’37, 81-136.
695 Weber, De vuurproef, 21, 23.
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legerleiding onze nationale tactiek (…) heeft doen opbouwen op dezen internationaal als hecht en stevig
erkenden grondslag: Dans la défensive, c'est avant tout, par le feu qu'on arrête une attaque”. Dijxhoorn wil alle
mitrailleurs in de weerstandslijnen van de Strategische Beveiliging kazematteren. 696 Het is frappant dat
Dijxhoorn in 1948 voor de Enquête-commissie getuigt dat hij tegenstander is van het aaneengesloten vuurfront.
Hij betoogt dan “er meer voor [te, JM] voelen om bij de eigenlijke overgangspunten, dat zijn dus de punten, waar
bruggen of veren waren, egelstellingen, zo zijn ze in de oorlog genoemd, aan te leggen en aan het tussenterrein
minder aandacht te besteden (…) De Minister [Van Dijk, JM] was zeer gesteld op het zoogenaamde
aaneengesloten vuurfront en ik was natuurlijk al verheugd, dat er geld beschikbaar werd gesteld om aan de
rivierverdediging en de grensverdediging meer aandacht te besteden dan tot nu toe besteed werd, dus ik heb
mij er ten slotte bij neergelegd”.697 Er is geen bron die aantoont dat Dijxhoorn vóór mei 1940 deze mening al
heeft. Ook Wilson vindt in 1960 nog dat het doorlopend gekazematteerd mitrailleurfront als uitgangspunt bij
de aanleg van de Rivierenstelling juist is: “Aangezien de tegenstander het meest kwetsbaar zou zijn bij het
inschepen en bij de overtocht van de rivier, konden alle kazematten de rivier zelve bestrijken [sic, JM]. Zij lagen
daarom zo dicht mogelijk bij de oeverlijn en dus nogal eens in het winterbed der rivier. Het nadeel van de
grotere zichtbaarheid werd bewust op de koop genomen. Dit bleek op 10 mei 1940 juist te zijn”.698
Niet iedereen is voorstander van dat aaneengesloten vuurfront aan de rivier. Luitenant-kolonel Van
Alphen meent in 1937 dat de bestrijding van strategische overvallingen, gericht op verstoring van de
mobilisatie, per definitie zal geschieden met zwakke troepen. Bij defensieve werken zal men moeten
afwijken van de tactische voorschriften voor verdediging en de daarin vermelde frontbreedten. Immers:
“wanneer men hiertoe zou willen overgaan zou men tot de conclusie komen, dat de opdracht onmogelijk is,
omdat de troepensterkte ten opzichte van het te verdedigen gebied in een wanverhouding staat. Wanneer
men een normale verdedigende stelling zou willen inrichten, zou dat hoogstens kunnen leiden tot een
uiterst zwakke kordonopstelling zonder reserves, welke door den tegenstander op ieder gewild ogenblik
zou kunnen worden doorbroken’. Ook luitenant-generaal buiten dienst W.E. van Dam van Isselt, een warm
voorstander van “ultra-parate grensdekking”, meent dat de lange fronten van de grensverdediging "onze
krachten bepaald te boven [gaan, JM]. (…) Zooals de moderne overrompelaar 'pardoes' binnen valt met
volkomen van elkaar onafhankelijke, zeer snelle, licht gepantserde strijdmiddelen, moeten wij hem met
meerendeels van elkaar onafhankelijke detachementen, min of meer elkaars flank en rug dekkend, stuiten op
de groote autowegen, veiligheidshalve 2 tot 3 maal achtereen op elken weg: hindernissen, vernielingen, kleine
oorlog".699 Röell meent tijdens een lezing voor de Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Eindhoven in
maart 1939 dat zijn pleidooi voor wespen- of betonguerrilla in het grensgebied is “aanvaard”. De
weerstandsnesten met kazematten zijn “door de Regeering tot een zeer groot aantal (een veelvoud van 250)”
gebouwd, met groot effect op de “bliksemoorlog, zooals de veldtocht te Polen te zien gaf” (…) Zoodra zij echter
onoverkomelijke hindernissen op haar weg ontmoet, hetzij moderne versterkingen, zooals beton- en
staalmuren, hetzij onovertrekbaar water en dergelijke, dan is het met haar bliksemrijk uit”. Wat de beide
officieren niet weten, is dat de generale staf het plan voor “weerstandskernen” met drie tot vijf kazematten zal
wijken voor het doorlopende, lineaire vuurfront, naar Belgisch en Frans voorbeeld.700
8.6.

De Rivierenstelling: van egelstellingen naar doorlopend vuurfront, 1938-‘39

8.6.1

Het oorspronkelijke plan: egelstellingen met B- en G-kazematten, 1938

Hoe krijgt de praktische inrichting van de stellingen van de Strategische Beveiliging vorm? Als eerste besluit
Reijnders om de weerstandslijnen langs de rivieren te versterken. In september 1938 geeft minister Van Dijk
de inspecteur der genie opdracht om de Rivierenstelling uit te werken. Op 3 december 1938 biedt het CITB
een eerste ontwerp aan: "Een stelling achter een rivier van 100 KM lengte" met bijbehorende nota van
Visser en Van Wieringen, Kazematten in het Interbellum, 26, met verwijzing naar De Jong, Het Koninkrijk, deel I, 622. Dijxhoorn
krijgt steun van minister Van Dijk, die voor kazemattering 10 miljoen beschikbaar stelt, waaronder de 2 miljoen gulden, in 1938 voor
kazematten Valleistelling toegezegd.
697 Dijxhoorn, A.Q.H. ‘Eenige beschouwingen over onze tactische regelementen en voorschriften’, Orgaan der vereeniging ter beoefening
van de krijgswetenschap, 1936-’37, 317-408. Idem, 1939, 330. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 595.
698 Wilson, Vijf oorlogsdagen, 50.
699 Van Dam van Isselt, Onze landsverdediging, 87: “Deze tactiek staat tot den grooten oorlog in even verwijderd verband als
bijvoorbeeld de recherche tot de gewone straatpolitie, iets waarvan men nog lang niet genoeg doordrongen is. Het is geen bezwaar voor
vermelde allergewichtigste taak een beteekenend aantal troepen af te zonderen -stel de kleinere helft van al onze territoriale- omdat zij
geenszins voor de landsverdediging verloren gaan: waar gehakt wordt, zullen spaanders vliegen, doch grosso modo worden deze troepen
door den vijand teruggeworpen, richting hart des lands, of zij wijken in eigen land langs binnenwegen uit of wel zij worden niet
aangevallen, en dan kan men er vrijelijk over blijven beschikken.”
700 M.W.L. van Alphen, ‘Tactische beschouwingen over strategische overvallingen’, Orgaan der vereeniging ter beoefening van de
krijgswetenschap, 1937-1938, 153. W. Röell, Over eene Nederlandsche Maginotlinie, 10, en idem, De balans 1939 van onze weerkracht,
overdruk De Rijkseenheid, 29 maart en 5 april 1939, 19.
696

[180]

toelichting.701 Uit dit plan blijkt dat het CITB op de kwetsbare strategische punten een verrassingsaanval
met moderne wapens verwacht: pantser- en vechtwagens, amfibievoertuigen en vlammenwerpers. Het
plan voorziet in de bouw van geïsoleerde, intensief versterkte linies, met op de meest bedreigde plaatsen
gekazematteerde weerstandsnesten met overlappend vuur, volgens vier uitgangspunten: (1) “De
belangrijkste vuurorganen, welker vuur het geraamte der afsluitingsvuren moet vormen, dienen door goed
gemaskeerde kazematten te worden gedekt. Deze moeten een zoodanig weerstandsvermogen W(10,5-15)
hebben, dat zij bestand zijn tegen de aanvalsmiddelen, waarmede de lichte en middelbare vechtwagens en
de pantserwagens zijn uitgerust; (2) een deel der kazematten zal moeten worden bewapend met
pantserafweergeschut. (…) Voorshands wordt aangenomen, dat het pantserafweergeschut van zeer klein
kaliber, hetwelk thans wordt aangeschaft door het veldleger, zal kunnen worden opgesteld in dezelfde
kazematten als voor zware mitrailleurs zijn ontworpen 702 ; (3) van de natuurlijke hindernissen moet
uiteraard zooveel mogelijk partij worden getrokken. De hindernissen, gevormd door rivieren of andere
belangrijke waterhindernissen, moeten worden aangevuld door voor de nabijverdediging van belangrijke
vuurorganen of groepen van vuurorganen, puntdraadhindernissen en eenvoudige hindernissen tegen
gemechaniseerde strijdmiddelen te bouwen; alsook eenvoudige voorzieningen aan te brengen om op
plaatsen, waar aanvallen met amphibie-vechtwagens de grootste gevaren zouden meebrengen, aan deze
strijdmiddelen te beletten om den eigen oever van de waterhindernis te beklimmen en (4) Aangenomen
wordt dat in het algemeen de kazematten worden bewapend met de organiek bij de troepen aanwezige
vuurwapenen”. De kazematten staan in kleine groepen op strategische plekken, zoals bij de
brugkazematten. Mocht de vijand door omtrekkende bewegingen de brug naderen, of bij de brug
oversteken, dan kan men deze met stormvuur uit gekazematteerde mitrailleurs de overgang beletten. Zo
hoeft de bewaking de brug niet eerder op te blazen dan uit strategisch oogpunt gewenst is.703 Daarom staan
de automatische wapens in kleine, gasdichte opstellingen, bestand tegen aanvallen met vlammenwerpers
en voorzien van puntdraadhindernissen. 704 Honderd kilometer Rivierenstelling kost 1,5 miljoen gulden,
uitgaande van 250 kazematten (waarvan 90 G-kazematten) en 15 km puntdraadversperringen. Het
materiaal is in 5 maanden leverbaar.
De Man tekent twee typen kazematten. De recente ervaringen met brugkazematten tonen volgens
hem aan, dat frontale schietgaten niet langer toelaatbaar zijn. Het lawaai en de rookontwikkeling
bemoeilijken er de bediening van het wapen, terwijl de kans op schietgattreffers groot is. Daarom geeft de
‘Gewapend beton-kazemat met stalen schietgatraam en idem deur met kozijn’, beter bekend als de Bkazemat, alleen flankerend vuur af. Het schietgat is in de zijdekking aangebracht en omdat de frontmuur 50
cm voorbij dit schietgat is doorgetrokken, is die beschermd tegen frontaal vijandelijk vuur. “Een dergelijke
kazemat is mitsdien slechts geschikt voor de opstelling van een zuiver flankeerend wapen, terwijl de wand,
waarin het schietgat zich bevindt, niet op ongunstige wijze door echarpeerend vuur mag worden getroffen”,
zo stelt De Man. Deze traditoire B-kazemat (W.10-12) is eenvoudig samengesteld met een schietgatraam
van stalen standaardprofielen, waarvan de flenzen van 4 cm dikte bestand zijn tegen mitrailleurkogels.705
Bij 150 stuks, voor 100 km Rivierenstelling, bedraagt de prijs, inclusief grondlichaam, maskering en
ventilatieaggregaat, circa 3.500 gulden per kazemat.706
Het tweede ontwerp betreft de ‘Gietstalen kazemat met gewapend beton-onderbouw’: een
vereenvoudigde, dunwandige variant van de G-kazemat. Deze is typologisch verwant aan het Texelse
NA, CITB, 2.13.40, 99, ‘Nota van Toelichting No.74/P, 3 december 1938, behoorende bij de tekening CITB Nrs.1350/tG t/m
1355/tG’. ‘Vereenvoudigd globaal schema voor een stelling achter een rivier van 100 KM. lengte’, ongedateerd, december 1938.
702 Achteraf bezien een zeer optimistische inschatting; weliswaar verwacht het veldleger 2 cm pantserafweergeschut aan te schaffen,
maar op de inpassing van dat geschut in B- en G-kazematten is niet geanticipeerd. Gezien de urgentie is dat ook niet te verwachten.
“De beschikbare kanonnen van 5 lang 50 hebben thans alle een bestemming; dit geschut is trouwens zeer slecht geschikt voor
inbouw in kazematten, terwijl deze laatste zeer kostbaar worden”, merkt De Man in de Nota op.
703 NA, CITB, 2.13.40, 91, brief IdG, No.1281G, 10-5-1939, aan CITB.
704 Zoals in NA, CITB, 2.13.40, 197, brief J. van Velzen, Technisch Handelskantoor, vertegenwoordiger Usines Gustave Boëll, 15-51939, aan CITB, dat offerte heeft gevraagd. Met een brief van Boëll: “Les journaux Néerlandais ont récemment donné une photographie
d’un type de casemate utilisée pour la défence des frontières”. De fabriek kan koepels leveren tot 24 cm wanddikte, tot 35 ton.
Hindernissen: CITB berekent dat men 1 miljoen m gladdraad en 1 miljoen m puntdraad, kwaliteit Iowa, bij N.V. Van Thiels
Draadindustrie te Beek en Donk moet bestellen. De Dordtse firma Penn en Baudoin kan de voor de hindernissen benodigde 50.000
stijlen en 25.000 stuks verankeringen leveren.
705 CITB verwacht dat het schietgat bescherming biedt tegen echarperende granaten van 5 cm kaliber infanteriegeschut. De
constructie is "dezerzijds in den laatsten tijd toegepast en heeft in den praktijk ten volle voldaan”. Nederlandse bedrijven kunnen de
stalen onderdelen leveren: Penn en Baudoin en N.V. Hollandsche Constructiewerkplaatsen te Leiden offreren voor series van 50, 100
en 200 stuks. Wanneer bij uitzondering rechtstreeks vijandelijk vuur op het schietgat is verwacht, moet men deze met "een zware
pantserplaat" beschermen. Dit is kostbaar en zal de bouw vertragen. De opstelling van het wapen is zo gekozen dat de loop uitmondt
buiten de dekking. Door de uitspringende voorsluitmuur acht De Man het veilig dat de nauwe opening van het minimaalschietgat in
het buitenvlak van de muur ligt, zodat de geluidsproductie in het interieur acceptabel blijft.
706 NA, CITB, 2.13.40, 99, ‘Tabel met gegevens nopens de relatieve geluidsenergie ter plaatse van het oor van den schutter bij het
vuren met een zwaren mitrailleur’, ongedateerd, waarschijnlijk december 1938. Voor reconstructie ingerichte G- en B-kazemat uit de
Rivierenstelling, maar ook andere vestingwerken, zie S. van den Berg, 3dfort.wordpress.com (geraadpleegd 18-01-2020).
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schietobject uit 1937 en heeft een 1m hoge, gewapend betonnen onderbouw met een octogone plattegrond.
De koepelwand (9 cm dik) heeft het weerstandsvermogen (W.12-15). Het ontwerp laat bekende
verbeteringen zien, zoals de aangegoten gietstalen luifel met zijwangen, die de trefbaarheid van schietgat
en wapen “tot het uiterste vermindert”. Deze kazemat kan “voor alle vuurrichtingen worden toegepast, en
zulks zonder dat bijzondere maatregelen hoeven te worden genomen in den vorm van gewapend-beton
schermmuren, als bij een flankeerende gewapend beton-kazemat noodig zijn. Met de meest eenvoudige
middelen is een volledige maskeering bijna steeds zeer gemakkelijk, zulks onder meer door de kleine
afmetingen en het geringe reliëf”. Het werk zal ook in waterrijk gebied waterdicht blijven, omdat de koepel
nauwelijks kan scheuren. Bij een beschieting zullen geen sterke vormveranderingen optreden. De lage
betonnen onderbouw is ontworpen voor vlak terrein, zodat het betonwerk niet boven het maaiveld
zichtbaar is. “Er is op gerekend als materiaal voor de gietstalen koepels hetzelfde staal toe te passen, als
voor de Belgische versterkingen op grote schaal is gebruikt, en dat ook is toegepast voor koepels, welke
door Zwitserland zijn aangeschaft”. Dit mangaanstaal is kwalitatief de mindere van chroom- en
nikkelhoudend staal, dat het CITB binnen de Vesting Holland gebruikt, maar ook goedkoper. "Het wordt
echter voor onderhavige koepels zeer geschikt geacht, omdat de gekozen dikte van 9 cm uit een giettechnisch oogpunt als een minimum wordt beschouwd, weshalve het onnodig kostbaar zou zijn om in dit
geval gietstaal toe te passen dat naast mangaan ook chroom en nikkel bevat". 707 De Man verwacht de
koepels in België te kunnen bestellen: de gieterijen aldaar leveren voornamelijk werk in mangaanstaal.
DEMKA kan, als enig bedrijf in Nederland, één koepel per dag leveren. Uit de offertes voor 50, 100 en 200
stuks koepels blijkt S.A. John Cockerill te Seraing sneller en goedkoper te kunnen leveren. Bij 100 stuks, voor
100 km Rivierenstelling, kost een G-kazemat met Belgische koepel, incluis grondlichaam, maskering en
ventilator 4.450 gulden, terwijl een exemplaar van DEMKA bijna 900 gulden, duurder is. Op 7 december
1938 haalt Cockerills Ingenieur Proyard de laatste details over de order op. De opdracht is lucratief: enkele
buitenlandse bedrijven bevelen zich ongevraagd bij het CITB aan.708
In mei 1939 start de aanleg van de Rivierenstelling. Het CITB levert elke dag tot zes
ontwerptekeningen met varianten van B- en G-kazematten. De gietstalen kazemat kent één type, met in
plaats van een octogone een vierhoekige onderbouw (4,5 x 4,5 m) en ingegoten koepel, met aan de keelzijde
een stalen, gas- en waterdicht toegangsluik. Afhankelijk van tactische eisen is er een groot aantal
uitvoeringen: de schietgatbisectrice van de koepel kan men in een hoek van 90°, 135°, 180°, 225° of 270°
op de as van de ingang bestellen. Staan de assen in elkaars verlengde, dan is de codering G(180°), bij 270°
is dat G(270°) et cetera. Afhankelijk van terreinomstandigheid is een variant met laag of hoog gesitueerd
toegangsluik te bestellen, respectievelijk afgekort met codering l of h. Bij toepassing in dijklichamen of
uiterwaarden heeft het CITB een variant met klimkoker (k) voorzien, eventueel met achteringang (a). Bij
een kwetsbare positionering kan men de betonnen onderbouw aan de achterzijde tot de kruin van de koepel
verhogen (codering v, indien niet van toepassing: z). De typeaanduiding vermeldt eerst het type kazemat,
dan de hoek van de schietgatbisectrice, vervolgens het type ingang en ten slotte de hoogte van de
onderbouw. De afkorting G(135°lz) staat zo voor een gietstalen kazemat, waarvan het schietgat in een hoek
van 135° op de ingangsas is gesitueerd, met laag aangebrachte toegangsluik en een niet verhoogde
betonombouw. De B-kazemat heeft een vergelijkbare coderingssystematiek, met twee typen: de B(90°) en
B(270°). Ook hier duidt het cijfer de hoek van de schietgatbisectrice op de as van de ingang. Feitelijk
betreffen beide varianten dezelfde kazemat, gespiegeld in opzet.709 Tot slot is er voor speciale situaties een
dubbele B-kazemat, die aan beide zijden flankerend vuur afgeeft. Deze B(90°-270°k) is altijd voorzien van
een klimkoker, eventueel in combinatie met achteringang. De wens tot gasdichte en tegen vlammenwerpers
bestand zijnde dekkingen leidt tot gestandaardiseerde toepassing van boldoorvoer in alle kazematten. Deze
boldoorvoer van het CITB is vervaardigd door N.V. Rotterdamsche IJzer- en Metaalgieterij v/h A.
Rademakers Tandwiel en Machinefabriek.710
De koepelwand dient om giettechnische redenen aan de bovenzijde minimaal 9 cm dikte te hebben. Aan de onderzijde van de
koepel, beschermd door de betonnen omhulling, neemt de dikte af tot 6 cm. Na raadpleging van ingenieurs van S.A. John Cockerill is
de dikte van de koepelwand op 10 cm gebracht.
708 NA, CITB, 2.13.40, 99, ‘Nota van Toelichting No.74/P, 3-12-1938, behoorende bij de teekeningen CITB Nrs.1350/tG tot en met
1355/tG, Het ontwerpen van technische oplossingen voor de meest belangrijke terreinversterkingen, welke bij het inrichten van een
stelling moeten worden gebouwd’. Zie onder punt 3: ‘Gietstalen kazemat met gewapend beton-onderbouw’.
709 Heeft de B-kazemat een stalen gas- en waterdicht toegangsluik in de keelzijde, dan krijgt de typeaanduiding codeletter ‘a’. De Bkazemat krijgt vaak een plaats in grondlichamen zoals een dijk of inundatiekering. Daarom tekent CITB in april 1939 een uitvoering
met klimkoker B(90°k) of B(270°k). In speciale gevallen heeft de klimkoker aan de bovenzijde een achteringang: B(90°ka) of
B(270°ka). In juni 1939 tekent CITB B(180°k): in deze variant ligt de as van de ingang in een rechte lijn (180°) met die van de
schietgatbisectrice. Er zijn de varianten B(l180°k) en B(r180°k).
710 De giftige dampen, die tijdens het vuren ontstaan, zijn (conform de modificaties van de betonkazematten in Vesting Holland) via
een afzuigkapje boven het wapen via het ingebetonneerde buissysteem afgevoerd. De automatische opvang van uitvallende hulzen in
een aangehangen bak bevordert de luchtkwaliteit. Via de ventilatiepomp vervangt men resterende schadelijke rookgassen door
gezuiverde lucht van buiten de kazemat. NA, CITB, 2.13.40, 94, 'Instructie kazemataffuit met boldoorvoering tot mitrailleur M
707
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8.6.2

Het bijgestelde plan: lineaire opstellingen met gevechtsdekking S

De eerste versie van het ontwerp voor de Rivierenstelling gaat uit van het principe van egelstellingen. In de
nota van toelichting van december 1938 ontbreekt de S-gevechtsdekking, terwijl dit type in 1939 juist het
meest is gebouwd in de Rivierenstelling. Minister Van Dijk schrijft in mei 1939 in de marge van een brief
aan zijn ambtsgenoot van Waterstaat J.A.M. van Buren dat de inzichten uit september 1938, om uitsluitend
de meest bedreigde delen van de Rivierenstelling te bevestigen, "sindsdien in dier voege gewijzigd zijn, dat
het tot stand brengen van een aaneengesloten vuurfront langs den IJssel, tot het vormen van een linie, als
een onafwendbare eisch moet worden beschouwd".711 Opvallend is dat de minister juist de IJssel noemt: de
rivier waar Wilson al sinds 1935 voor een aaneengesloten vuurfront pleit. De legerleiding streeft er nu naar
om alle weerstandslijnen van de Strategische Beveiliging op basis van het doorlopende vuurfront in te
richten, ook al beseft zij dat de financiële ruimte in het Tien-Millioen-Fonds voor deze opgave niet
toereikend is. Door de keuze voor het doorlopend vuurfront zijn grote aantallen gevechtsopstellingen nodig.
De Man acht het onwaarschijnlijk dat buitenlandse producenten voldoende gietstalen koepels kunnen
leveren. Daarnaast is dit onbetaalbaar en hebben de tactische commandanten, die met weinig troepen lange
fronten moeten bezetten, de behoefte om elk wapen een zo groot mogelijk schootsveld te geven.
In de eerste maand van 1939 neemt het CITB daarom het ontwerp voor de frontale
gevechtsdekking S voor lichte mitrailleur in het programma voor de Rivierenstelling op. Het betreft een
licht aangepast ontwerp van de Sectie V Vesting Holland voor een gevechtsopstelling voor een halve groep,
die de staf in december 1938 langs de stranden op het Westfront Vesting Holland wil bouwen.712 De frontale
S-gevechtsdekking, vanwege de lichte dekking als scherfvrij te betitelen, is feitelijk een gebetonneerd
mitrailleurnest, dat, ten behoeve van het verkrijgen van een overlappend schootsveld van 110°, in de
symmetrisch afgeschuinde frontdekking drie schietgaten heeft. De Man zal het als een wrange speling van
het lot hebben ervaren, dat juist zijn bureau, dat in 1936 afrekent met het frontale schietgat van de
betonkazemat, opgedragen krijgt om deze dekking geschikt te maken voor massaproductie. Maar zo
geschiedt: het CITB voert de dikte van de frontdekking op tot 80 cm, waardoor deze beperkt granaatvrij is,
verkleint de schietgaten en voorziet die van stalen kozijnen met 2 cm dikke pantserplaten. De affuit voor
lichte mitrailleur is aan het stalen schietgatkozijn aangegoten, zodat het stuk gemakkelijk van het ene naar
het andere schietgat te dragen is. Aan de keelzijde krijgt de ingangsopening een stalen kozijn met
toegangsluik. Maar de tactische commandanten vinden een schootsveld van 110° onvoldoende. Naarmate
meer kilometers weerstandslijn ten laste van het Tien-Millioen-Fonds gebetonneerd zijn, neemt de afstand
tussen individuele kazematten en gevechtsopstellingen toe. In januari 1939 krijgt het CITB dus opdracht
om flankerende varianten van de S-gevechtsdekking te ontwerpen. 713 Deze gevechtsopstelling, met een
sterk geknikte frontgevel, heeft een schootsveld van 180°. Maar ook die variant volstaat niet altijd. Op 10
januari 1939 is het ontwerp "Gevechtsdekking voor lichte mitrailleurgroep (360° schootsveld)" gereed. In
de plattegrond is het trapeziumvormige grondvlak van de S-gevechtsdekking herkenbaar, maar het aantal
schietgaten is opgevoerd tot zeven stuks, terwijl de bezetting ook door de beide toegangsluiken kan
vuren. 714 Dit type S(9a) kunnen tactische commandanten toepassen op vooruitgeschoven stellingdelen,
waar behoefte is aan rondom af te geven mitrailleurvuur. De kans op schietgattreffers is in de variant zo
groot, dat De Man elk schietgat voorziet van een scherfmuur, die de uitwerking van treffers enigszins
lokaliseert. De variatie aan S-gevechtsdekkingen neemt toe: naast de S(3) zijn er de varianten S(5), S(7) en
S(9), terwijl in een enkel geval S(1), S(2) en S(4) varianten zijn gebouwd. Doorgaans is de S(3) aan de
keelzijde voorzien van een achteringang (a) met eenvoudig stalen toegangsluik. In dijklichamen heeft de
gevechtsdekking soms een klimkoker (k), ook mogelijk met achteringang (ka).

08/15'. Ook voor de andere typen mitrailleurs zijn er aan de G-kazemat aangepaste affuiten. Brief N.V. Rotterdamsche IJzer- en
Metaalgieterij, No.OG/159558, 25-11-1939, aan CITB, met gecorrigeerde tekening voor boldoorvoer voor B-kazemat.
711 NA, CITB, 2.13.40, 91, brief DvD, Geh.Litt.X169, 19-5-1939, aan MvW, compensatie bouw verkeersbrug Deventer.
712 Verbeek, Kustversterkingen 1900-1940, 231-232: de ontwerpen voor een gevechtsonderkomen voor het West- en Noordfront
Vesting Holland zijn in mei 1939 getekend door Sectie V VgH. Het betreft twee varianten met vijf of zeven frontale en flankerende
schietgaten, beide verkrijgbaar met 40 cm en 80 cm dekkingen, respectievelijk genaamd S-40-5, S-40-7, S-80-5 en S-80-7. Dit type is
bestemd voor kustverdediging, opgenomen in of tegen duintalud of zeeweringen, voorzien van een klimkoker of achteringang.
Daarnaast tekent Sectie V een eenvoudige schuilplaats, gebaseerd op type Ig van voorschrift VII, maar ook met dekkingen van 40 cm.
Op basis van het in juni 1939 door Sectie V voorbereide bestek voor 184 kazematten en schuilplaatsen krijgt CITB opdracht om deze
ontwerpen aan te passen, waarbij de lichte varianten en schuilplaats vervalt. In juli 1939 zijn de aangepaste ontwerpen gereed. NA,
CITB, 2.13.40, BG1884, tekening voor H Sectie V VgH, No.W1336 III, in 3 bladen, derde blad (10-7-1939), "Situatie betongebouwen
type S-80 A en B in den strandmuur te Scheveningen”.
713 NA, CITB, 2.13.40, dozen 91, 92, 97, 102 en 103: vele ontwerptekeningen van S-gevechtsdekking en G- en B-kazemat.
714 NA, CITB, 103, tekening CITB No. 1360/tG, in 1 blad (10-1-1939), 'Gevechtsdekking voor lichte mitrailleurgroep (360°
schootsveld)'. Dit is ook de eerste maal dat in het CITB-archief dit type vermeld is.
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Op 15 april 1939 maakt Reijnders bekend dat “met den meesten spoed zou worden overgegaan tot
den bouw van de lichte gewapend beton-kazematten (met meerdere schietgaten, de zoogenaamde
stekelvarkens voor de grensverdediging)”.715 Hij wil hier 700 stuks van bouwen; de tekeningen zijn deels
gereed, de benodigde ijzerwaren besteld. Het hoofd CITB meldt in een brief aan de minister van Defensie
op 11 mei 1939 de gang van zaken. "Op den avond van meerbedoelden dag [15 april, JM] heeft te mijnen
bureele een vergadering plaats, waarbij onder meer tegenwoordig waren de Hoofden Sectie V van den
Territoriale Bevelhebbers Friesland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Limburg en Zeeland en het Hoofd
BS716 met diens Hoofdingenieurs en Ingenieurs en de Kapitein der Genie Lanen van het Stellingbureau der
Vesting Holland. Op deze avond werd vanwege den Chef Generalen Staf door den Kapitein Mathon een
exposé gegeven, nopens de wenselijkheid om spoedig over te gaan tot den bouw van evenbedoelde lichte
gewapend beton-kazematten en semi-permanente hindernissen, terwijl besproken werd, hoe een en ander
zou kunnen geschieden”. De legerleiding heeft besloten om in plaats van, c.q. in aanvulling op G- en Bkazematten ruim 450 S(3a) gevechtsdekkingen te bestemmen voor Rivierenstelling en grensverdediging.
Daarnaast zijn 44 S(5a) en 44 S(7a) gevechtsdekkingen bestemd voor de betonnering van de Noordzeekust.
Voor de verdediging van de accessen door Peel en Grebbelinie zijn 72 gevechtsdekkingen nodig: in de
Grebbelinie zijn 92 S(5a) en S(7a) gevechtsdekkingen gepland, maar hiervoor blijkt door de vele
bouwplannen geen geld te zijn. De commandant veldleger neemt geen genoegen met het schootsveld van
de S(3a): hij wil in Peel en Grebbelinie variant S(5a) toepassen. 717 Vanwege de uitgestrektheid van de
weerstandslijnen en de beperkte middelen dringt de legerleiding aan op spaarzaamheid. Zojuist afgesloten
verkenningen zijn regelmatig opnieuw uitgevoerd. Tussen april en juni 1939 verdubbelt het aantal Sgevechtsdekkingen in de verkenningen, ten koste van B- en G-kazematten.718
De liefde van de tactische commandant voor de S-gevechtsdekking maakt blind. De groepscommandant Grave-Noord
schrijft in augustus 1939 verontwaardigd in een brief aan territoriaal bevelhebber Noord-Brabant Von Schmid dat de
S-gevechtsdekking “wel zeer karig wordt toebedeeld. De beton- en gietstalen kazematten krijgen een ventilatiepomp,
de Spinnekop niet. De eerstgenoemden krijgen een gasdichte afsluiting van het schietgat, de Spinnekop niet. Ik heb het
gevoel gekregen, dat men de Spinnekop als iets minderwaardigs beschouwt, aan welks inrichting niets behoeft te
geschieden. In de eerste plaats is de granaatvrijheid veel minder. Dit zou te verbeteren zijn door het plaatsen van stalen
platen tegen de voor- en zijkanten. (…) Ik acht uit tactisch oogpunt de Spinnekop zeker niet van minder belang dan de
andere kazematten. Ze zijn daar ontworpen waar een groter schootsveld dan 35 graden is gewenscht. Juist door hun
schootsveld van 180 graden zijn zij bij de verdediging van het breede vak met een gering aantal troepen werkzamer
dan de gietstalen of betonkazemat en ik vermeen dan ook, dat de Spinnekop op een even goede inrichting recht heeft
als de andere”.719

De tactische commandanten bagatelliseren de intrinsieke zwaktes van de S-gevechtsdekking en bouwen
deze zelfs op locaties, die aan intensief vijandelijk vuur kunnen worden blootgesteld. Wanneer officieren
van het Algemeen Hoofdkwartier op 10 september 1939 een bezoek brengen aan de Rivierenstelling, valt
deze kwetsbaarheid hen op. “Aan de tot nu toe gebouwde zogenaamde stekelvarkens kleeft het grote
bezwaar, dat de door een schietgat vurende schutter door de andere schietgaten zichtbaar en trefbaar is.
Verder is het gevaar geenszins denkbeeldig, dat een tegenstander met behulp van vlammenspuiten tegen
deze fortificatorische elementen zal optreden; de groote, niet afgesloten schietgaten maken dit zelfs
waarschijnlijk”. Om dit gevaar te verminderen moet het CITB onverwijld 2 cm dikke, horizontaal naar
buiten scharnierende schietgatblinden met afsluitbaar gat (10 cm doorsnede) ontwerpen, “in de geest
zooals dit bij de stalen ramen en deuren bij de forten der voormalige Stelling van Amsterdam bekend is”.720
De keuze voor een doorlopend vuurfront in deze stelling wreekt zich ook op een andere manier: de
bouw van de 1.500 kazematten en gevechtsopstellingen veroorzaakt schaarste op de binnenlandse markt
voor bouwmaterialen. Het CITB, belast met de centrale aanschaf van ijzerwerk voor de S-gevechtsdekking,
benadert in mei 1939 zeven constructiebedrijven, die elk opdracht krijgen om 100 stalen toegangsluiken
en 210 stalen schietgatramen te vervaardigen.721 Eén van de bedrijven meldt niet te kunnen leveren: als
gevolg van de aantallen en “de zeer korte voorgeschreven levertijden, waren de in Nederland beschikbare

CAD, AHK-GS, 2.13.15, 294, brief CITB, No.278G, 11-5-1939, aan MvD.
Het ontstaan van het Bureau Stellingbouw is in de volgende paragraaf (8.6.3) toegelicht.
717 CAD, AHK-GS, 2.13.15, voorlopig inventarisnummer 28-lx, brief CV, No.1718G, 22-6-1939, aan ChGS.
718 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 95, brief CITB, No.449/tG, 17-6-1939, aan ChGS met ‘Weekoverzicht, nopens de aanschaffing, aanvraag en
verstrekking van materieel voor lichte gewapend-betondekkingen, type S. 12-17 juni 1939’.
719 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 296, brief GC Grave-Noord SB, No.2411ZG, 9-8-1939, aan TBNB.
720 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 296, brief AKK-GS, Sectie I, No.6844G, 10-9-1939, aan IdG.
721 CITB benadert in mei 1939 N.V. De Nederlandsche Staalindustrie, N.V. Constructiewerkplaats Braat, beide Rotterdam, N.V. Gusto
Staalbouw, Schiedam, N.V. De Vries Robbé, Gorinchem, N.V. Pletterij v/h Enthoven, Delft, N.V. Hollandse Constructiewerkplaatsen,
Leiden, N.V. Jaffa, Utrecht en N.V. Werkspoor, Amsterdam. CAD, A.H.K.-GS, 2.13.15, 294, brief CITB, No.278G, 11-5-1939, aan MvD.
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voorraden van het benodigde profiel DIN 30 in enkele uren tijds geheel uitverkocht”.722 Niet alleen voor de
gietstalen koepels, zelfs voor de aankoop van betonijzer wijkt het CITB uit naar het buitenland. Zo is in mei
1939 bij Ucométal te Brussel 2.375 ton staafstaal voor betonijzer besteld. De bouw van de Rivierenstelling
zorgt er ook voor dat andere materiaalvoorraden snel slinken. Zo is er vanwege het doorlopend vuurfront
behoefte aan 210 km extra staaldraadhindernis.723
[113 tekening dsn G(180°hv), CITB, Rivierenstelling april 1939, NA/FM]
[114 tekening 1:10, dsn G-kazemat, normalisatie opstelling mitrailleurs, CITB, Rivierenstelling februari 1940, CAD]
[115 tekening G- en B-kazemat, gevechtsdekking S(3afl), Rivierenstelling, Wilson, 1960, Kaart VIII]
[116 foto Defensie- of Peelkanaal met gevechtsdekkingen S(3afl) No. 525 en 524, Mill, Peel-Raamstelling 2018]
[117 tekening 1:20, pg gevechtsdekking SZW(3afl), BS, Zuid-Limburg september 1939, NA]
[118 tekening pg gevechtsdekking S(5a), CITB, Valleistelling augustus 1939, NA/FM]

De bouw veroorzaakt meer ongerief. Omdat de legerleiding uit het Tien-Millioen-Fonds steeds meer
kazematten en gevechtsopstellingen moet betalen, proberen de tactische commandanten de prijs voor een
stellingdeel zo laag als mogelijk te houden. Ter vervanging van B- en G-kazematten vraagt men om een
ontwerp voor de gevechtsdekking Szw voor zware mitrailleur met schootsveld van 110°. Het betreft
meestal de Szw(3a) uitvoering, met een iets zwaardere, beperkt granaatvrije dekking, afwijkende
schietgatafsluiting en een in de vloer verankerde mitrailleuraffuit. Het ontwerp, waartoe opdracht is
gegeven in januari 1939, is gereed op 30 juni. 724 Berekeningen wijzen uit dat een Szw met ventilatieinrichting 3.750 gulden per stuk kost, tegen 4.500 gulden voor een B- en circa 6.000 gulden voor een Gkazemat. Indien men de ventilatievoorziening achterwege laat, daalt de prijs tot 2.500 gulden. Nu de Sgevechtsdekking vaak de B-kazemat vervangt, pleiten de tactische commandanten voor een flankerende
(beter gezegd: echarperende) versie voor zware mitrailleur, de Szw(3a)fl. Zelfs het hoofd BS meent nu dat
de S-gevechtsdekking geschikt is "ter vervanging van de pag-kazematten c.q. wellicht van frontale
koepelkazematten. (…) Beslist dient te worden, of de minder dekking gevende stekelvarkens type Szw, met
hun grooter schootsveld, al dan niet de voorkeur verdienen boven de, slechts weinig duurdere, betere
dekking gevende betonkazematten met slechts 40° schootsveld. Persoonlijk zou ik aan de zware
stekelvarkens de voorkeur geven”. Eind september 1939 zijn er plannen om 94 van deze flankerende
variant Szw(190°) te bouwen, waarvan een derde in de Grebbelinie en de Betuwe.725
8.6.3

Race tegen de klok: gestandaardiseerde kazematbouw door het Bureau Stellingbouw

Vraagt de fors toegenomen bouwproductie ook om aanpassingen in de uitvoerende organisatie en leidt het
tot verdere standaardisatie in de werkprocessen? Waar het CITB als vanouds verantwoordelijk is voor de
ontwerpen, is het bureau niet in staat om ook de bouwactiviteiten te coördineren. De vredesorganisatie van
het wapen der genie heeft de afgelopen twintig jaar alleen op kleine schaal versterkingen gebouwd. Ook de
eerstaanwezend ingenieurs zijn niet in staat om deze omvangrijke opdracht ter hand te nemen. Minister
van Dijk besluit daarom de rol van het CITB te beperken tot ontwerpactiviteiten en de centrale inkoop van
materialen. Voor de voorbereiding, aanbesteding, coördinatie, bewaking, oplevering, alsook het onderhoud
van alle contacten met aannemers richt de minister in maart 1939 Bureau Stellingbouw (BS) op.726 Het BS
valt, net als het CITB, direct onder de inspecteur der genie en is opgericht naar voorbeeld van Bureau
Brugvernielingen. De kosten voor het bureau, begroot op 200.000 gulden, komen ten laste van het Tien-

CAD, AHK-GS, 2.13.15, 294, brief CITB, No.279G, 11-5-1939, aan MvD. Enkele bedrijven kopen wat restpartijen aan.
NA, CITB, 2.13.40, BG1879, brief HBS, No.659A, 6-5-1939, aan N.V. Expeditie en Scheepvaart Maatschappij v/h J.C. Meijers,
Rotterdam.
724 NA, CITB, 2.13.40, 207, brief AHK-GS, ChGS, Sectie 1b, No.2949G, 10-5-1939, aan IdG. Hij bericht dat al lange tijd is gewacht.
"Aangezien in den toestand, dat de belangrijkste automatische wapens, namelijk de zware mitrailleurs niet in scherfvrije
gevechtsdekkingen kunnen worden opgesteld, niet langer kan worden berust" wil hij "binnen enkele dagen" een ontwerp hebben.
725 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 296, brief HBS, No.611G, 22-8-1939, aan ChGS. Kantbrief IdG, No.2554G, 5-9-1939, aan ChGS. NA, CITB,
2.13.40, 102. De codering van het type is eind 1939 gewijzigd. De gevechtsopstelling staat vanaf dan bekend als Szw-100, waarmee
de dikte van de frontdekking is aangeduid. Deze werkjes zijn door het besluit tot het Honderd-Millioen-Fonds niet meer in de grensen kustversterkingen toegepast, maar zijn bedoeld voor stellingen van het veldleger. NA, CITB, 2.13.40, 131, brief AHK, Sectie Ib,
No.7516ZG, 29-9-1939, aan HBS. Dit type komt ook voor in Den Helder (8), Zeeland (2), Zuid-Limburg (12) en langs het
Wilhelminakanaal: Zuidfront Noord-Brabant West (20) en -Oost (18). 241, brief AHK, Sectie I, No.6846G, ongedateerd (kort na 1009-1939), aan HBS. NA, CITB, 2.13.40, 99, tekening BS, No.1/sG, in drie bladen, 1e blad, 15-9-1939, ‘Gevechtsdekking type S met 3
schietgaten voor mitrailleur M’08 op affuit M’25, variant SZW(3a)’.
726 Het Algemeen Handelsblad vermeldt op 7-3-1939 dat zij enkele dagen eerder per abuis heeft gemeld dat BS “de taak der Genie bij
de voorbereiding en uitvoering van de grens- en kustversterkingen had overgenomen, gelet op de omstandigheid dat de dienst van
dat wapen te zeer is overbelast. Deze mededeling is niet geheel juist. Met de voorbereiding en het maken der technische ontwerpen
is n.l. de majoor der Genie J.H. de Man, Hoofd CITB van den Staf der Genie te ’s-Gravenhage belast”. Bericht en correctie: ook
afgedrukt in De Tijd, Limburgsch Dagblad, Maasbode.
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Millioen-Fonds.727 Het bureau staat onder leiding van de oud-genist uit het Koninklijk Nederlandsch Indisch
Leger, generaal-majoor buiten dienst L.C.A. van de Kasteele. Eén van zijn eerste daden is voor de
belangrijkste stellingdelen kantoren in te richten. 728 Ook tracht hij het bouwproces te standaardiseren,
waarbij hij samenwerkt met tactische commandanten en het CITB. Door de oprichting van dit Bureau
Stellingbouw is de rol van de eerstaanwezend ingenieurs verder uitgehold.729 Door deze werken onder te
brengen bij het BS is een gestandaardiseerde bouw van stellingen mogelijk, met een methodiek, waarbij de
opdracht uit in samenhang te bouwen, geografisch afgebakende delen bestaat, waarbij alle werkzaamheden
bij dezelfde aannemer en bouwmaatschappij zijn ondergebracht.
Dat bouwproces kenmerkt zich door ijzeren regelmaat. Nadat de generale staf de stellingbouw
opdraagt, start het BS met de voorbereiding van het stellingdeel. Op last van de territoriaal bevelhebber
verkent de tactische commandant het terrein. Eén van de vele bewaarde rapporten is de verkenning van
Groep Brabant-West, vak Bergen op Zoom.730 Deze stelling, front zuid, loopt langs de noordelijke kade van
Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal en sluit bij Bergen op Zoom min of meer aan op de Bathstelling. De
commandant bepaalt op basis van het lokale terrein de hoofdweerstandslijn. Vanuit deze lijn verkent men
het schootsveld en kiest een type vestingwerk. In vak Bergen op Zoom zijn 27 gevechtsopstellingen nodig:
van elke opstelling is er een situatieschets 1:2.500, met terreinkenmerken en schootsveld. Het bijbehorende
formulier vermeldt nummer en type, wapensoort, bouwplaats, funderingsgrondslag en terreinpeil. Het
schietgat is omschreven, inclusief "zool schietgat, hoogste rivierstand", maar ook de "kaarthoek van de as
van het schootsveld", "gewenschte declinatie (max.) van het wapen" (bij een B-kazemat) en ingangoriëntatie (bij een B- of G-kazemat). In een apart veld noteert men gegevens over benodigde maskering,
zoals "gelegen tegen een houtrand", "ligt in een boerderij" of “ingebouwd in begroeide berm". Ook kan men
praktische gegevens voor de bouw invullen, zoals "grondaankoop", "huur van terrein tijdens bouw",
"eigenaar c.q. pachters terrein", "lichamen die vergunning moeten geven", "kadastrale perceel" en
"bijzonderheden: mogelijkheid aanvoer 10-ton koepels, bijzondere voorzieningen, aanvoerwegen etc.”. Met
de ingevulde formulieren inventariseert het BS per vak de behoefte. Zo bestelt de commandant Zeeland in
maart 1939 in "Verkenningsrapport Zeeland" 11 G-kazematten en 22 S-gevechtsdekkingen.731 Het BS stelt
de bestektekeningsets samen en bestelt bij het CITB betonijzer, gietstalen koepels, kozijnen, luiken en
deuren. Indien nodig laat het CITB onderzoek doen naar bodemgesteldheid, zodat zij een fundering kan
regelen. Professor T.K. Huizinga van het Laboratorium voor Grondmechanica van de Stichting
Waterbouwkundig Laboratorium te Delft verricht alle onderzoeken. 732 Een voorbeeld is het “Rapport
nopens het onderzoek naar de grondgesteldheid ter plaatse van een serie op den linkeroever van den rivier
de Maas en het Maas-Waalkanaal te bouwen kazematten”. Een mondelinge opdracht van het hoofd CITB op
15 maart 1939 is voldoende om dit onderzoek te starten. Huizinga concludeert dat het merendeel van de
opstellingen op staal is te bouwen. Op een enkele plaats is grondverbetering nodig, door de toplaag te
vervangen door een dunne, aangestampte laag zand. Op veel bouwplaatsen aan de IJssel blijkt "tegen het
gevaar van onderspoeling" het slaan van een korte damwand nodig. In de Peel is een fundering op staal
meestal mogelijk, wanneer het BS de slappe bodem tot een diepte van 2 m vervangt door een zandpakket.
Het hoofd BS geeft uitvoering aan de gevraagde verbeteringen.
Van elk stellingonderdeel zijn er cartografische overzichten. Het BS vergroot bouwterrein en
directe omgeving uit tot schaal 1:2.500, terwijl elk werk op schaal 1:100 is ingemeten, getekend en voorzien
van een piketnummer. De werken zijn gegroepeerd in genummerde staten. Op basis van kadastrale leggers
bericht het BS de eigenaar van de grond van het voornemen tot bouwen. De gezegelde verklaringen van
particulieren, gemeenten en waterschappen over de verhuur of verkoop van het bouwterrein bewaart het
bureau bij de calques. Het BS koopt uit kostenoverweging zo min mogelijk grond aan. Men wil lokale
gemeenschappen niet met grootschalige onteigening tegen zich in het harnas jagen. In de Peel varieert de
NA, CITB, 2.13.40, BG1881, brief ChGS, No.1173 ZG, 14-3-1939, aan MvD.
BS opent in 1939 bijkantoren in Amersfoort en Helmond, voor de aansturing van regionale productie. In Helmond is het adres
Julianalaan 39; een onopvallend huis in een rij, ca. 1930. Vriendelijke mededeling Theo de Jong, Helmond, 11 februari 2019.
729 Na de oprichting van CITB is het aandeel van deze genisten in het ontwerp van vestingwerken al gereduceerd. Nu ontneemt de
minister hen naast de ontwerp- ook bouwactiviteiten.
730 NA, CITB, 2.13.40, BG1645, 'Verkenningsrapport kazematbouw, Territoriaal Bevelhebber Noord-Brabant, Maart 1939'.
'Verkenningsrapport Groep Brabant/West, Vak Bergen op Zoom'.
731 NA, CITB, 2.13.40, BG1645, 'Verkenningsrapport Kazematbouw, Commandant Zeeland, Maart 1939'. Voor de verdediging van
Vlissingen wenst hij 5 G-kazematten en 3 S-gevechtsdekkingen; Breskens resp. 1 en 3 stuks, Rilland Bath 5 en 8 stuks, voor
Hansweert 3, Oostkapelle 2, Dishoek 2 en Veere 1 S. De G(135°hz) op de zeedijk aan de Oostelijke Bermweg, met schootsveld in
zuidwestelijke richting op de havenmonding in de Westerschelde, is als één van de twee G-kazematten te Vlissingen bewaard
gebleven. De kazemat heeft een dunwandige gewapend betonnen loopgraaf, met reversschietgat en trap.
732 NA, CITB, 2.13.40, BG1879, 'Rapport nopens het onderzoek naar de grondgesteldheid ter plaatse van een serie op den linkeroever
van den rivier de Maas en het Maas-Waalkanaal te bouwen kazematten' Delft, 4-1939. 92, Rapport Stichting Waterbouwkundig
Laboratorium / Laboratorium voor Grondmechanica, No.10 561/458/3, 8-5-1939, aan CITB, bodemonderzoek IJssel. Brief CITB,
No.655/tG, 29-7-1939, aan HBS, bodemonderzoek Peel-Raamstelling.
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grootte van verworven terreinen van 25 m2 tot enkele duizenden m2, tegen een prijs van 25 tot 250 cent
per m2. Veelal verloopt de overdracht zonder problemen. Soms eist de eigenaar in de koopakte garantie
voor de toegankelijkheid van erf, vervanging van fruitbomen of het aanbrengen van afrasteringen. Er is
intensief contact met Waterschap De Maaskant. Maar op voorwaarde dat een dijklichaam zo veel mogelijk
intact blijft en de waterafvoer niet wordt belemmerd, kan BS vrijwel altijd het programma realiseren.733
Toch is niet iedereen tevreden. Het hoofdbestuur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond meldt minister
Dijxhoorn in maart 1940: "Meerdere klachten uit verschillende boerenbonden uit Limburg bereikten ons
omtrent de moeilijkheden bij den aanleg van defensiewerken op of nabij boerenbedrijven. Niet zelden zou
volgens de betreffende landbouwers door iets verschuiving van de post veel minder hinder ontstaan,
zonder dat de doelmatigheid van defensiedoeleinden zou benadeeld worden”. Zo is er de klacht van H. van
den Berg uit Ospel: "Bij dezen is de groote moeilijkheid, dat door het opwerpen van een wal, hem nagenoeg
de geheele uitloop der kippen werd ontnomen".734
Tijdens de verwerving van de grond stelt het BS het bestek op. De stelling is in delen opgesplitst,
die individueel zijn aanbesteed. Voor aannemers is het lezen van tekeningen zo eenvoudig mogelijk
gemaakt: voor alle typen is er een serie van drie tekeningen. Hier laat zich in systematiek en ordening het
voorschrift VII herkennen. Op het eerste blad staat de globale opzet in plattegrond en opstand, met
detaillering van constructieve elementen, zoals schietgat of ingang. Blad 2 bevat dezelfde plattegronden en
doorsneden, maar dan voorzien van de betonwapening, inclusief details, terwijl op blad 3 de buigstaat voor
de wapeningsonderdelen afbeeldt. Voor complexe details, zoals de buisleidingen voor het
ventilatieaggregaat of het koelwaterpompje, zijn er apart genummerde standaardtekeningen. 735 Alleen
Nederlandse aannemers kunnen offreren, waarbij de voorkeur uitgaat naar grote, betrouwbare bedrijven.
Zo gunt het BS in mei 1939 de bouw van 21 S-gevechtsdekkingen te Sittard, Schinnen en Nuth aan N.V.
Albouw te Breda. 736 Deze firma is voor Defensie dan ook aan de Maas en in de Peel actief. Voor kleine,
geïsoleerde werken schakelt men lokale aannemers in. Een aannemer is verantwoordelijk voor zijn
stellingdeel en vervaardigt alle werken. Van specialisatie op type is dus geen sprake. Een voordeel van deze
methode is dat de werklui uitsluitend hun eigen stellingdeel kennen. Ook is het verkeer over de spaarzame,
lastig te berijden ontsluitingswegen beter te regelen.
8.6.4

Precaire uitvoering: herhaalde verkenningen, overschot koepels, gebrekkige maskering

Het is de vraag welke andere gevolgen de introductie van de S-gevechtsdekking heeft op de bouwcampagne
voor de grensversterkingen. In het voorjaar van 1939 is de productie van lichte gietstalen koepels gestart.
Op 11 mei 1939 brengen ministers Colijn en Van Dijk een bezoek aan Staalfabrieken DEMKA te Zuilen. De
Man geeft de bewindspersonen een technische uiteenzetting over zijn “gepantserde koepel”, waarna
“gehuld in overall” de ministers plaatsnemen in één van de exemplaren en schietproeven met de mitrailleur
uitvoeren.737 In april en mei van 1939 komt de levering van koepels door DEMKA en S.A. John Cockerill op
gang.738 Chef generale staf Reijnders verwacht op 14 maart 1939 1.272 kazematten in de Rivierenstelling
te bouwen, waarbij hij rekent "op een verhouding van gietstalen kazematten tot betonkazematten als
3:2".739 Maar in de opgerekte stellingen vragen tactische commandanten vooral om S-gevechtsdekkingen,
ten koste van G-kazematten. De ironie wil, dat het CITB door de massale vraag naar de S(3a) nu niet alleen
een overschot heeft aan schietgatramen voor de B-kazemat, maar ook aan gietstalen koepels. De Man
verwacht in het voorjaar van 1939 op basis van verkenningen voor het plan van Reijnders ruim 750 Gkazematten te bouwen. Zijn bureau heeft daarom al 575 gietstalen koepels besteld. Maar op 15 juni 1939
blijkt uit een telling van het departement van Defensie dat men maar 482 G-kazematten bouwt.740 Er lijkt
geen einde te komen aan de afbestelling van koepels. Zo bericht in juli 1939 de territoriaal bevelhebber
Noord-Brabant dat hij voor vak Tilburg afziet van de bouw van G-kazematten. Hij past het
verkenningsrapport van 18 maart 1939 aan, omdat hij alleen S-gevechtsdekkingen en B-kazematten toe wil
passen. Hetzelfde gebeurt in vak Nederweert.741 Dit telkens herzien van verkenningen vertraagt de bouw.
NA, CITB, 2.13.40, BG1880, Map 11a, ´Verzameling staten, calques, lichtdrukken, kaarten, verklaringen en briefwisseling 'PeelRaamstelling'.
734 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 298, brief Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Hoofdbestuur Roermond, No. 543, 5-3-1940, aan MvD.
735 NA, CITB, 2.13.40 in dozen 92, 97, 102 en 103 bevinden zich veel tekening van de 1400-serie van CITB.
736 NA, CITB, 2.13.40, BG1645, brief TBZL, No.520G, 23-5-1939, aan ChGS. Aannemers schakelen onderaannemers in: zoals
bijvoorbeeld leesbaar in het betonwerk links van het centrale schietgat, S-gevechtsdekking bij kasteel Wijlre: “H.S. Geleen 1939”.
737 Veel journalisten verslaan op 12-5-1939 dit bezoek, o.a. De Maasbode, De Nieuwe Tilburgsche Courant en Het Vaderland.
738 NA, CITB, 2.13.40, 92, brief CITB, No.246/tG, 3-5-1939, aan HBS en brief CITB, No.248/tG, 1-5-1939, aan HBS.
739 NA, CITB, 2.13.40, BG1881, brief ChGS, No.1173ZG, 14-3-1939, aan MvD.
740 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 295, brief DvD, Ve Afd., No 23G, 15-6-1939, aan ChGS. Brief IdG, No.241G, 26-6-1939, aan ChGS. De
overtollige schietgatramen van de B-kazemat zal De Man aanwenden voor het ontwerp van de V-kazemat, april 1940.
741 NA, CITB, 2.13.40, BG1645, brief TBNB, 14-7-1939, aanbieding 'Verkenningsrapport Groep Noord-Brabant Oost, Vak Tilburg'.
Brief TBNB, 21-7-1939, aanbieding 'Verkenningsrapport Groep Noord-Brabant Oost, Vak Nederweert'.
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Op 30 mei gaat in het eerste vak van de Rivierenstelling de schop in de grond. Het BS rapporteert dat een
deel van de bestelde gietstalen koepels in de stellingen is afgeleverd, maar niet gebruikt gaat worden. Ook
heeft Van de Kasteele niet alle tekeningen voor de S-gevechtsdekking ontvangen. Wil de legerleiding
voorkomen dat het werk vanwege het verwachte hoogwater stagneert, dan is haast geboden.
Ook in de andere stellingen is er weinig voortgang. Op 15 mei 1939 opent het BS te Amersfoort het
kantoor Grebbelinie en Betuwe, op 21 mei kantoor Zeeland. Dan heeft het bureau voor de betonnering van
Stelling van Den Helder en “Zuidfront Noord-Brabant” geen gegevens van het CITB ontvangen.742 Op 30 juni
is er nauwelijks verbetering in deze situatie. De minister gaat daarmee niet akkoord en schrijft: “De
uitvoering van den bouw van den vestingwerken moet tot het uiterste worden versneld”.743 Dat helpt. In de
zomer van 1939 besteedt het BS het zuidelijke vak van de Maas aan en besteedt het de kazematten aan
IJssel, vak Maas-Noord en Zeeland aan. Op 4 juli zijn volgens opgave CITB in de Rivierenstelling de
materialen geleverd voor 575 G-kazematten, 250 B-kazematten en 870 Stekelvarkens.744 Op 15 augustus
begint men in de Rivierenstelling met de maskeringwerkzaamheden en zes weken later kan de inspecteur
der genie de opperbevelhebber berichten dat de werkzaamheden, op vak Elst na, bijna zijn afgerond.745
Maar er is die zomer nauwelijks bouwactiviteit waar te nemen in de Peel, Grebbelinie, Betuwestelling of
Linie Ochten-De Spees.746
In november 1939 sluit het CITB de betrokkenheid bij de bouw van de Rivierenstelling af met het
afgeven van een laatste directieve met instructies voor het aanbrengen van de kazemataffuit met
boldoorvoer voor mitrailleur, het schilderen van het interieur en het aanbrengen van haken en
plankdragers.747 De territoriaal bevelhebbers zorgen voor afwerking met gasdichte schietgatafsluitingen
voor de gietstalen kazematten, de deuren van de koepels en de afzuiginrichtingen voor de rookgassen. In
de herfst van 1939 trekt kapitein Lohman, expert op het gebied van camouflage, langs de kazematten. Zijn
schetsboek bevat kleurige geschetste voorstellen voor maskering. De G-kazemat is gemakkelijk te maskeren
als composthoop of berg steenafval en gaat vrijwel volledig in de omgeving op. Voor de B-kazemat, die
vrijwel niet in het zicht van de vijand staat, is maskering minder noodzakelijk. Als die kazemat zichtbaar is,
neemt Lohman toevlucht tot het repertoire aan maatregelen, dat ook voor de S-gevechtsdekking
beschikbaar is: een vermomming als schuur of gebouwtje. Ook Lohman kan de opvallende contouren van
de S-gevechtsdekking, vaak direct aan (vaar-)wegen, tegen dijklichamen en op dijkkruinen gebouwd,
moeilijk verhullen. Naast de aanplant van struiken en klimop adviseert hij rietschermen of beschilderingen.
Ook daarbij geldt: overdaad schaadt: zo hebben de troepen van het Peeldetachement 22 van de 43 Sgevechtsdekkingen langs de Zuid-Willemsvaart in het vak Nederweert gecamoufleerd als "telefooncentralepost"; twee als "transformatorhuisjes" met overstekend dak en ingemetselde glazen bouwstenen
en zeven als schuurtje.748
Eenmaal gereed oefenen de troepen zich in het gebruik van de onderkomens. In augustus 1939 instrueert
groepscommandant Maas-Noord luitenant-kolonel G. Land: “De manschappen moeten volkomen vertrouwen krijgen in
hun kazematten. Zij moeten weten, dat deze zoodanig zijn geconstrueerd, dat zij bestand zijn tegen vuur uit kanonnen,
welke door de veldlegers worden meegevoerd en dat vernieling alleen kan geschieden door speciaal aan te voeren zeer
zwaar geschut, dat in den regel moet worden opgesteld op beddingen van beton welke eerst moeten worden gebouwd.
De manschappen moeten beseffen, dat zij uit hun kazemat een onuitdoofbaar vuur met hun wapen kunnen afgeven en
dat zij ontrefbaar zijn. De bezetting van de kazemat is grotendeels op zichzelf aangewezen. (…) Dit mag hen niet
beangstigen, integendeel zij zijn veiliger voor het vijandelijke vuur dan een ieder, die zich niet in de kazemat bevindt.
(…) Het Rijk geeft hèn de meest volmaakte dekking, aan hen daarvan een goed gebruik te maken. Het mogen bezetten
van den kazemat moet als een onderscheiding worden beschouwd, waarvoor alleen zij in aanmerking komen, die
getoond hebben het wapen zeer goed te kunnen bedienen (…) en waarvan verwacht mag worden, dat zij zich volkomen
kunnen beheerschen”. De territoriaal bevelhebber Noord-Brabant kolonel Schmidt is het hiermee eens en stelt voor de
bezetting voor andere troepen herkenbaar te maken: “Ik heb er geen bezwaar tegen, dat deze manschappen (…) een
onderscheidingsteeken krijgen, van den meest eenvoudigen vorm, zonder kosten voor het Rijk”. Naast oefeningen in het
snel in- en uitklimmen en het opstellen van het vuurwapen bestaat de training uit het doorbrengen van 24 uur in een
afgesloten kazemat. Normaal is er om de acht uur aflossing; bij strenge kou om de twee tot vier uur. De
groepscommandant rekent er dus op langdurig weerstand te moeten leveren onder moeilijke omstandigheden.749 Op 25
Een deel van het Tien-Millioen-Fonds is bestemd voor versterking van de linie Kanaal Wessem-Nederweert, Zuid-Willemsvaart en
Wilhelminakanaal in Noord-Brabant. CAD, AHK-GS, 2.13.15, 295, brief BS, No 279G, 5-6-1939, aan IdG.
743 NA, CITB, 2.13.40, 131, brief DvD, No.352ZG, 30-6-1939, aan IdG.
744 NA, CITB, 2.13.40, 131, “Overzicht reeds gebouwde kazematten”, CITB 4-7-1939.
745 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 296, brief IdG, No.4958A, 29-9-1939, aan OLZ.
746 NA, IdG, 2.13.45, 1516, brief IdG, ongenummerd, 15-7-1939, aan MvD.
747 NA, CITB, 2.13.40, 90, ongedateerde 'Aanwijzingen voor het afwerken van B-, S- en G-kazematten', en 94, 'Aanwijzingen voor
montage kazemataffuit'. Het betreft de boldoorvoer G-kazemat, incluis hulzenvanger, van Rademakers. Met instructie-fotomontage.
748 NA, CITB, 2.13.40, BG1645, brief TBNB, 18-3-1939, ongeadresseerd. Voor een serie schetsen: NA, IDG, 2.13.45, 1645, omslag 9.
749 NIMH, SKeC, 414/10, Brief GC Maas-Noord SB, No.2450ZG, 10-8-1939, aan C 11 GB, C I-26 RI, C. II-26 RI, C 15 GB, C I-41 RI en
TBNB. Brief GC Maas-Noord SB No.2450ZG, 10-8-1939, aan idem. Brief TBNB, No.1552ZG, 25-8-1939, aan C Groep Maas-Noord SB en
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augustus houdt Land een inspectietocht langs zijn S-gevechtsdekkingen. Het valt hem op dat de mitrailleurs
herhaaldelijk in het frontale schietgat staan, ondanks het bevel dat het wapen altijd in een aangewezen flankerende
schietgat moet staan, voor nachtelijk vuur en stormvuur.750 De late voltooiing heeft tot gevolg dat de onderkomens zeer
vochtig zijn, wat wapens doet roesten en verblijf in de kazemat ernstig bemoeilijkt. “Daar het in de kazematten, vooral
in de gietijzeren en in die welke nog niet geheel gedroogd zijn, vrij warm kan zijn, bepaal ik, dat de bezetting met
uitzondering van één man, zich buiten de kazemat kan ophouden”.751

Door haast bij de verkenningen blijkt in de herfst 1939 dat niet alle locaties juist zijn gekozen. Nu de
waterstand in de rivieren stijgt, staan aan de IJssel elf kazematten geheel onder water, terwijl 43 stuks
onbereikbaar zijn. De commandant veldleger voorspelt dat bij een verdere stijging van het peil dit aantal
tot 50 stuks toeneemt. In maart 1940 is het opnieuw raak. Aan IJssel en Maas verdwijnen vooral Sgevechtsdekkingen onder water. Een enkele gevechtsdekking bij Zwolle raakt onderspoeld en verzakt.
Daarnaast beschouwt men 20 km draadversperring als verloren.752
[119 kadastrale kaart 1:2.500, verkenningsrapport, ‘NO.6’: B(180a), Grave, BS, Peel-Raamstelling 1939, NA]
[120 kadastrale kaart 1:100, situatie B(180a), loopgraven, tijdelijke kazemat, Grave, BS, Peel-Raamstelling 1939, NA]
[121 koop- of huurcontract G.J. Pijnenburg, perceel kazemat 140 en 141, Deurne, BS, Peel-Raamstelling maart 1939, NA]
[122 kadastrale schets 1:2.500, B(R180ka), B(L180ka), piket 20b, 24b, Maasbrug, Roermond, BS, Rivierenstelling juli 1939,
NA]
[123 foto B(L180k) brug Maas-Waalkanaal, Neerbosch, Maas-Waalstelling 1939-‘40, NIHM]
[124 schets maskering S(3a) gevechtsdekking, Bentheimerbrug, Coevorden, CITB, O- en Q-lijn mei 1939, NA]
[125 schets maskering S(3a) gevechtsdekking, Hongerige Wolf, Finsterwolde, CITB, O- en Q-lijn mei 1939, NA]
[126 schets maskering G-kazemat 57 als steiger en beschoeiing, IJssel-Zuid, BS, Rivierenstelling ongedateerd (1939), NA]
[127 foto G-kazemat met maskering, zuidelijke zijde IJsselbrug, Deventer, Rivierenstelling 1939-‘40, NIHM]
[128 foto onderspoelde en gekantelde S(3a) gevechtsdekking, IJssel, Rivierenstelling maart 1940, NA]

8.7

De betonnering van de overige stellingen in het kader van de grensversterkingen, 1938-‘39

8.7.1

Strategische Beveiliging: spontane kazematbouw te velde door BOUV-troepen

Naast de bouwstroom met ontwerpen van het CITB komen in 1938-‘39 ook andere vestingwerken tot stand.
De chef generale staf geeft op 19 april 1939 algemene richtlijnen voor de aanleg van de versterkingen buiten
de Vesting Holland.753 Reijnders kondigt daarbij aan dat het CITB voor de Rivierenstelling kazematten "van
meer samengestelden aard" heeft ontworpen en dat "in afwachting daarvan (…) door de troepen geen
constructies van gewapend beton zullen worden vervaardigd". Slechts in de Vesting Holland, Friesland en
Limburg mogen de troepen permanente versterkingen bouwen. Voor het overige zal BS de
verantwoordelijkheid dragen. In afwachting van permanente werken moet de troep veldversterkingen op
circa 100 m afstand van de definitieve bouwplaats aanleggen: deze fungeren later als schijnwerken.
Nadrukkelijk meldt Reijnders "dat bij deze opstellingen het gebruik van uit losse delen samengestelde
gewapend-betonconstructies niet is toegestaan". Voor alle stellingen kondigt hij de centrale aanschaf van
stalen hindernis- en ankerpalen voor infanterieversperringen aan.754 Het is waarschijnlijk dat dit verbod is
veroorzaakt door een bezoek van De Man aan territoriaal bevelhebber Noord-Brabant. De visitatie in maart
1939 leidt van het kanalenkruispunt bij Nederweert naar de Zuid-Willemsvaart bij Weert, waar sinds 1938
BOUV-troepen van het Peeldetachement zijn gelegerd. Daar troffen zij, buiten de brugkazematten, geen
enkel onderkomen aan. Met Voorschrift VII in de hand heeft de commandant zijn troepen tien gewapend
betonnen gevechtsopstellingen laten bouwen: voor mitrailleurs, tirailleurs en geschut. Vanuit deze
C Groep Maas-Zuid SB.
750 Alleen “bij goed zicht is de kazemat-commandant gerechtigd wanneer hij uit een ander schietgat den vijand onder vuur kan
nemen, dit te doen”. Naast het stormvuur moet de bemanning ook afstanden tot punten in het schootsveld noteren en deze gegevens,
liefst met terreinschets, “op carton geplakt (...), bedekt met een plaatje celluloid” in de kazemat bewaren.
751 “Ik wensch van deze mensen geen open kragen of andere afwijkingen van het tenue te zien. De man, die zich in de kazemat
bevindt, kijkt aanhoudend uit, en is gereed zo noodig onmiddellijk het vuur te openen”. Bij de kazemat heerst discipline en tucht. Zo
is het “verboden kledingstukken aan de buitenzijde der kazemat te plaatsen of te hangen”. Schmidt maant zijn commandanten tot
actie: “in het algemeen laten de details veel te wenschen over. Het reserve-personeel ziet schijnbaar deze fouten niet, al is het veelal
met lofwaardigen ijver bezield. Willen wij aan de Maas nu al respect afdwingen, dan moet het uiterlijk veel meer worden verzorgd.
(…) Ik roep U allen toe, dat de ernst van den internationalen toestand van ons allen een zich voor 100 procent geven aan onze taak
eischt, U officieren van de grenstroepen, zult van de onder Uwe bevelen gestelde troepen alles kunnen maken wat U zelf wilt, omdat
er geen beter soldatenmateriaal denkbaar is, dan het Nederlandsche”. SMC, SKeC, 414/10, brief GC Maas-Noord SB, No.2781ZG, 28-81939, aan C I-26 RI. 414/9, brief TBNB, No.1552ZG, 25-8-1939, aan C Groep Maas-Noord SB en C Groep Maas-Zuid SB.
752 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief CV, Sectie I, No.3860G, 21-10-1939, aan OLZ. C1118, 229G, brief TBO, Sectie V,
No.628G, 29-3-1940, aan CV.
753 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1097, notitie ChGS,19-4-1939, 'Algemeene richtlijnen voor de aanleg van versterkingen'.
754 NA, CITB, 2.13.40, 100, 'Contract voor Bestek', 5-1939, V/h A. Rademakers, N.V. Rotterdamsche Metaal- en IJzergieterij voor
33.380 stuks hindernispalen en 16.760 stuks ankerpalen, tekening CITB No.1431/tG (3-5-1939). De eerste 5.000 hindernis- en
10.000 ankerpalen te leveren op 10 juni 1939.
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onderkomens op de noordelijke kade wil het detachement de vijand de overgang van het kanaal beletten.
Omdat men tijdelijke weerstand zal geven, hebben de in dubbele lijn opgestelde werken het
weerstandsvermogen (W.10). De eerste reeks ligt direct aan het noordelijke jaagpad en geeft frontaal vuur
af. De tweede reeks is 50 tot 100 m noordelijker gesitueerd, parallel aan het kanaal en is bestemd voor deels
frontaal, deels flankerend vuur. Het merendeel van de werkjes is geïnspireerd op typen I, II en V van het
voorschrift, maar in meer onvolkomen uitvoering dan de C-variant. Zo kiest de commandant bij de
mitrailleurkazematten Vrakker en Hushoven voor de meest eenvoudige oplossingen: afwachtingsruimte,
gassluis of gebroken ingang ontbreekt. De richtlijnen zijn soms naar de letter gevolgd: zie bijvoorbeeld het
bekistingshout in het schietgat. De afmetingen van de schietgaten zijn sterk vergroot, terwijl de kazematten
door hun ligging direct aan het kanaal kwetsbaar zijn voor schietgattreffers. Andere bouwsels te
Nederweert zijn gerelateerd aan type I, maar voorzien van smalle en hoge flankerende geweerschietgaten.
Zelfs voor de toepassing van frontale geweerschietgaten, direct aan de kade, schrikt men niet terug.
Voor het gedekt opstellen van een flankerend stuk pantserafweergeschut langs het kanaal bedenkt
de Sectie V Peeldetachement in het voorjaar van 1939 een nieuwe constructie. Deze gevechtsopstelling voor
een kanon op veldaffuit, die de oorspronkelijke maskeringmiddelen heeft, ligt zuidelijk van de
Eindhovenseweg en kan parallel aan het kanaal vuur uitbrengen in westelijke richting, naar het
spoorwegviaduct. De lichte gewapend betonnen frontdekking is voorzien van twee korte zijdekkingen,
waarvan in de westelijke een klein flankerend schietgat is aangebracht. De maskering bestaat uit een op de
verticale dekkingen geplaatste houten kapconstructie met lessenaardak. Dit is een zwak punt: bij een
beschieting zullen vallende keramische pannen de bezetting raken. Ook kan de slecht verankerde,
brandbare kap losraken van de dekking. Aan de Rijksweg Zuid en de Helmondseweg in Weert, nabij het
viaduct A2 over het kanaal, resteren drie gevechtsdekkingen uit 1938. Alle waren gecamoufleerd als
telefooncentrale. In deze opvallende tweelaags constructies onder zadeldakje is in de dunwandige, licht
gewapende betonnen zij- en frontdekking een trechtervormig schietgat uitgespaard. De fragiele,
torenachtige bouwsels zijn extra kwetsbaar door grindnesten en bekistingsresten. Direct onder het
zadeldak is een kleine gevechtsruimte, die hoog is gepositioneerd om vuur te kunnen geven op de zuidelijke
kade van het kanaal. De Man zal zijn ogen niet geloofd hebben. Dit zijn geen opstellingen, waarin men het
gevecht met de vijand aan kan gaan. Tijdens de mobilisatie zijn op de kade alsnog B-kazematten gebouwd.
Lokaal zijn ook elders door bewakingstroepen kazematten gebouwd. In de Grebbelinie staan onder
andere bij Lambalgen, Opheusden en bij De Spees mitrailleurkazematten en betonnen opstellingen voor
tirailleurs. Deze werken zijn in 1939-‘40 ontworpen door de commandant 46 R.I. reserve luitenant-kolonel
J.M. Kolff en gebouwd door een ploeg van 80 manschappen. Het betreft net als bij Weert een serie
merkwaardige bouwsels, waarbij tijdelijke onderkomens uit het Voorschrift IV Gevechts-, Afwachtings- en
Gemeenschapsdekkingen (1933) zijn uitgevoerd in gewapend beton, in de geest van het Voorschrift VII.755
8.7.2

Strategische Beveiliging: de verkeerde frontlijn van de Vallei-Peel-Raamstelling

Wanneer de generale staf eind 1938 besluit om de weerstandslijnen van de Strategische Beveiliging te
betonneren, kiest zij er ook voor om ten westen van de Rivierenstelling een tweede doorgaande linie met
aaneengesloten vuurfront aan te leggen: de Valleistelling en Peel-Raamstelling. Waar de Rivierenstelling is
gebaseerd op doorlopende, uitgestrekte waterhindernissen, waarvan de accessen bewaakt zijn vanuit
brugkazematten, bestaat de Valleistelling en Peel-Raamstelling uit een optelsom van vestingbouwkundige
fragmenten en open landschappen. Tegen de Belgische grens staan geïsoleerde brugkazematten op het
kanalenkruispunt bij Nederweert, waar ook het Peeldetachement gevechtsopstellingen heeft gebouwd. In
de Peel bereidt de generale staf de aanleg van het Defensie- of Peelkanaal voor. In de Betuwe vielen de
werken bij Ochten en De Spees ten prooi aan bezuinigingen. Noordelijk van de Nederrijn is er de oude
Grebbelinie, in 1926 als vestingwerk opgeheven. Hier speelt de aanleg van het Valleikanaal. Maar nu er via
het Tien-Millioen-Fonds middelen voor betonnering van de weerstandslijnen beschikbaar zijn, heeft de
legerleiding belangstelling voor de oude fortificatiën. Op verzoek van Reijnders vraagt minister Van Dijk op
21 maart 1939 het besluit uit 1926, om de vestingwerken aan het departement van Financiën over te
dragen, ongedaan te maken. Minister van Financiën J.A. de Wilde gaat akkoord en de inspecteur der genie
krijgt opdracht om een begroting in te dienen voor het "opschonen" van de lijst met gedeclasseerde
vestingwerken. De legerleiding wil een aantal werken 'vestingwerken van geene klasse' maken. Dat is geen
kort lijstje: Ochten, Werk aan de Spees, Hoornwerk Kesteren, positie van Grebbe met hoornwerken,
Liniedijk tussen Rooden Haan en Krachtwijk, Fort Buursteeg, Linie van Juffrouw Wijk, Batterij Schalmdijk

Zie S. van Valen, ‘Maas-Waalstelling’, www.grebbelinie.nl (geraadpleegd 23-03-2015), voor commentaar op de kazematten
Opheusden, Lambalgen en de gevechtsdekkingen op het Werk bij De Spees.
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en ten slotte Post bij Krachtwijk. Zelfs de oude wallen van Amersfoort "moeten voorts worden voorzien van
Verboden Kringen", zo vindt het departement.756
De generale staf besluit uit deze fragmenten in de Peel, Betuwe en Grebbelinie een tweede
gekazematteerd doorgaand vuurfront tussen de Belgische grens en het IJsselmeer te smeden. Bij de
inrichting volgt zij de receptuur van de Rivierenstelling strikt: kazemattering van alle mitrailleurs in de
frontlijn, direct achter de nog aan te leggen waterhindernissen van Valleikanaal en Defensie- of Peelkanaal.
Echter, met het graven van die waterhindernissen is weinig voortgang geboekt. Zo is het 6 km lange
kanaalpand tussen Veenendaal en Lambalgen door gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht pas in
augustus 1939 aanbesteed. 757 Een precair gegeven, omdat hier na de mobilisatie troepen liggen. In
september 1939 bepaalt de commandant veldleger dat "de werken van het Bureau Stellingbouw, het
graafwerk aan het kanaal door de Peel en het graafwerk aan het Geldersch Valleikanaal voorrang hebben"
boven alle andere stellingbouw. De opperbevelhebber besluit middelen uit het Tien-Millioen-Fonds aan te
wenden om de Grift uit te diepen en de aanleg van de Liniedijk te bespoedigen.758
Vooralsnog zijn in het voorjaar van 1939 voor de Peel en Grebbelinie slechts enkele tientallen Sgevechtsdekkingen ten laste van het Tien-Millioen-Fonds toegezegd, maar de commandant veldleger vindt
de Grebbelinie, met in het verlengde de linie Ochten-De Spees, door hem ook wel aangeduid als MaasWaalstelling, van groot strategisch belang. Van Voorst tot Voorst maakt ogenblikkelijk plannen voor de
uitbouw, die, zuidelijk aangetakt op Grave, een doorlopend front met de Peel-Raamstelling krijgt. 759
Langzaamaan vormt zich uit de leegte van de Peel en de reeks verouderde, moeilijk herkenbare achttiendeeeuwse vestingwerken van de Grebbelinie een tweede, doorgaande Vallei-Peel-Raamstelling, tussen
Belgische grens en IJsselmeer. Parallellen met de betonnering van de Rivierenstelling dringen zich op. Zoals
tussen Kampen en Maastricht, wenst de legerleiding tussen Spakenburg en Weert een aaneengesloten
vuurfront van gekazematteerde mitrailleurs. Net zoals in de opgerekte fronten van de Rivierenstelling
worstelt men hier met de kazemattypen. Vóór de mobilisatie in augustus 1939 zijn er nagenoeg geen
betonwerken gerealiseerd in de Vallei-Peel-Raamstelling. Er zijn wel verkenningen verricht. Zo stemt
Reijnders op 31 januari 1939 in met de bouw van 28 B-kazematten en 44 G-kazematten in het vak van het
27e Regiment Jagers tussen Meijel en Griendtsveen. De introductie van de S-gevechtsdekking leidt tot een
nieuw verkenningsrapport, dat het BS op 1 maart 1939 aan het CITB zendt. "Thans zijn geprojecteerd", zo
schrijft J.J. de Wolf, "als gevolg van tactische overwegingen: 17 betonnen gevechtsdekkingen type B, 41
gietstalen gevechtsdekkingen en 33 zoogenaamde Stekelvarkens".760 Ook hier neemt het aantal G- en vooral
B-kazematten af, ten gunste van het aantal S-gevechtsdekkingen. Conform de Rivierenstelling voert men in
de Vallei-Peel-Raamstelling een lineaire verdediging achter een doorlopende anti-vechtwagenhindernis. In
de kaarsrecht getraceerde, plaatselijk getenailleerde wal met een doorlopend vuurfront, wensen de
commandanten op veel plaatsen het 180° brede schootsveld van gevechtsdekking S(3afl). De krapte van het
Tien-Millioen-Fonds doet zich ook nu gelden. Omdat in augustus 1939 in het vak nog niet gebouwd is,
verkent het regiment het vak opnieuw. De territoriaal bevelhebber Noord-Brabant bericht het BS nu dat er
nu 61 S-gevechtsdekkingen nodig zijn, tegenover 12 G- en 5 B-kazematten.761
Bovendien blijkt er een geschil te zijn over de plaats van de kazematten, of beter gezegd, de plaats
van de wal die het Defensie- of Peelkanaal begeleidt. Om de kosten voor het kanaal zo laag mogelijk te
houden heeft Defensie met de Cultuurtechnische Dienst afgesproken dat de beide aannemers, de HeideMaatschappij en N.V. Grondmaatschappij, het uitgegraven zand direct op de westelijke oever opwerpen. Als
die wal daar op 30 september 1939 daadwerkelijk blijkt te liggen, klaagt commandant III LK generaalmajoor W.F. Sillevis bij de opperbevelhebber dat zijn westelijk achter deze wal, door BOUV-troepen en
veldleger aangelegde stelling nu waardeloos is. "Deze dijk ligt aldaar 100 meter vóór de in frontlijn
gemaakte gevechtsopstelling, waardoor het schootsveld ontbreekt en het uitzicht wordt belemmerd. Ik
moge Uwe Excellentie voorstellen zoo spoedig mogelijk de plaatsen en schootsvelden der kazematten en
Stekelvarkens aan het gereed gekomen gedeelte van voorgenoemd kanaal in het terrein te willen doen
aangeven. De frontlijn kan dan tot aan het defensiekanaal worden gebracht (…) waardoor de oneigenlijke

NA, CITB, 2.13.40, 131, brief ChGS, brief No.1330ZG, 21-3-1939, aan MvD. Brief DvD, No.316ZG, 20-6-1939, aan IdG.
NA, CITB, 2.13.40, 170, brief IdG, No.2461G, 28-8-1939, aan ChGS.
758 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 293, brief ChGS, No.1173ZG, 14-3-1939, aan CV. NA, CITB, 2.13.40, BG1880, brief CV, No.19B, 9-1939, aan C
II-III-IVLK, C Brig A-B.
759 In Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht, 12, stelt men dat er behalve het Tien-Millioen-Fonds
door de minister van Defensie in 1938 ook 1,8 miljoen gulden beschikbaar is gesteld voor “een ijle linie van gietstalen kazematten en
scherfvrije betonkazematten” in de “Grebbestelling-Betuwestelling-Maas-Waalstelling”. Dit moet op een misverstand berusten: deze
uitgave is gedekt uit het Tien-Millioen-Fonds.
760 NA, CITB, 2.13.40, BG1645, 'Verkenningsrapporten Peel-Raamstelling, vervallen verkenning kazematbouw Vak 27 R.J. en Vak 13
R.J.’, BS, ZG, 1-3-1939, aan CITB en TBNB.
761 NA, CITB, 2.13.40, BG1645, brief TBNB, No.1570 ZG, 29-8-1939, aan CITB, met 'Verkenningsrapport Peel-Raamstelling,
verkenning kazematbouw Vak 27 R.J.'.
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toestand in dit stellinggedeelte alsdan kan worden opgeheven".762 De gevechtsdekkingen zijn tot dan toe in
de verkenningsrapporten ongeveer 100-150 m ten westen van het kanaal in de wal geprojecteerd.763 Bij de
tactische verkenningen is men er van uitgegaan dat de Cultuurtechnische Dienst de wal op die plaats zal
opwerpen, parallel aan het kanaal. Nu dat niet zo blijkt te zijn, is er noch het geld, noch de tijd om het
grondlichaam te verplaatsen en besluit men in arren moede de kazematten dan maar direct aan het kanaal
te bouwen. Wanneer er uitgebreide inundaties vóór het kanaal liggen, hoeft dit niet per se een probleem te
zijn. Maar bij het leeuwendeel van het tracé is dat niet zo. Bijvoorbeeld bij Mill kan een vijand de kazematten
nu tot dichtbij naderen. Het besluit om de wal niet te verplaatsen en de gevechtsopstellingen direct aan het
kanaal te situeren is, in combinatie met de inrichting van een doorlopend gekazematteerd vuurfront, een
cruciale inschattingsfout geweest. De territoriaal bevelhebber Noord-Brabant en commandant Peeldivisie
kolonel Schmidt getuigt na de oorlog spijt te hebben van het doorlopende vuurfront in de Peel-Raamstelling:
"Dat is een sterke beveiliging, als men zijn krachten niet had versnipperd door een opstelling in de lengte, maar
bij bijvoorbeeld Mill en bij de kruispunten van wegen had geconcentreerd. Men had daar de zaak kunnen
uitbouwen tot een geweldig complex en daarmee de bewegingsvrijheid van de aanvaller aan banden kunnen
leggen, maar men wilde dat niet. Ik heb er om gesmeekt, maar vergeefs. Mijn krachten stonden dus versnipperd
over alsmaar kazematten, die naast elkaar stonden”.764
Ook in de Valleistelling werd de wal tussen Veenendaal en Leusden direct op de westelijke kade
van het Valleikanaal of Grift opgeworpen en ook hier zijn de kazematten, door het ontbreken van inundaties,
zoals bij Veenendaal en Scherpenzeel, voor een vijand gemakkelijk te benaderen. Het betreft nota bene
stellingdelen, die tijdens een verkenning in het voorjaar van 1939 met Amersfoort, Emmikhuizerberg en de
Grebbeberg juist de achilleshiel van de Valleistelling zijn gebleken. Zeker nu ook hier de S-gevechtsdekking
veelvuldig is toegepast, levert dit een groot risico op. Alleen waar het kanaal de beekdalen van Grift en Eem
volgt, zijn de gevechtsopstellingen niet direct aan de kanaaloever gebouwd. Nierstrasz stelt dat “men nu
wel dezen dijk, die onmiddellijk achter den Grift lag, als frontlijn moest nemen, hetgeen absoluut fout is. (…)
De zuinigheid en het zich niet doelbewust op tactischen grondslag stellen leiden hier tot den aanleg van een
foutieve stelling”.765 Ook bij het belangrijke acces van de Grebbeberg is de plaats van de weerstandslijnen
verkeerd gekozen. Nierstrasz zet in december 1940 uiteen dat de stoplijn noordelijk, langs de rand van
Remmersteinse Bos, Amerongse Bos en Grebbeberg had moeten lopen en niet over de top van de berg. Hij
constateert dat ook hier de frontlijn niet direct aan het Valleikanaal, maar een kleine kilometer ten westen
daarvan moet liggen. Vóór de Grebbeberg had de commandant deze lijn juist 800 m oostelijk van de
uiteindelijk gerealiseerde frontlijn moeten situeren, aan een “breed en diep kanaal met goede prikkeldraadhindernissen”. Nu ligt de frontlijn aan de voet van de berg, goed inzichtelijk voor de vijand, met in die lijn
nota bene het te bouwen bomvrije gemaal voor het inlaten van Rijnwater voor de cruciale inundaties. Bij
een meer oostelijke frontlijn hadden de troepen op de berg zich kunnen concentreren op de aanleg van de
stoplijn, in plaats van de “geheel ongeschikte” lijn die nu verdedigd is. Met de juiste frontlijn had ook de
artillerie zowel voor de waarneming als voor het vuren beter kunnen functioneren. Al deze fouten zijn bij
de wisseling van het regiments-, divisie- en legerkorps-commando in november 1939 ontdekt, maar toen
was het te laat om wijzigingen door te voeren. Bovendien, zo geeft Nierstrasz aan, rekent de legerleiding op
verbeteringen, door de uitvoering van “het Betonplan”. Maar “de in den aanvang onder weinig krachtige
leiding bij het regiment, dat den Grebbeberg bezet had, gemaakte fouten en tekortkomingen hebben zich
tot het einde toe gewroken”. In mei 1940 voert men het gevecht in een verkeerde frontlijn en in een
onmogelijke stoplijn. Bovendien kan men het voorterrein van de Grebbeberg, al jaren bekend als het acces
naar de Vesting Holland, zuidelijk van het kanaal bij Kruiponder over een lengte van circa drie km niet
inunderen. “Wat deze voorziening betreft”, schrijft Nierstrasz over het gemaal, “is de oorlog dus eenige
maanden te vroeg gekomen”. Dat geldt ook voor het Valleikanaal, waar plaatselijk niet meer dan 60 cm
water in staat. De commandant veldleger huurt burgeraannemers in om het kanaal en de inundaties te
verbeteren. Hun materiaal belemmert in mei 1940 het vuren uit de kazematten.766 Anders dan een aantal
studies over deze Vallei-Peel-Raamstelling doet geloven is er sprake van een haastig aangelegde, weinig
samenhangende verdedigingslijn.767
Voorts zijn er problemen bij het kazematteren van geschut. De inspecteur der genie krijgt in het
voorjaar van 1939 de opdracht om een gietstalen kazemat voor het Böhler-pantserafweergeschut van 4,7
cm te ontwerpen. Hoewel dit mobiel geschut is, getrokken door de DAF-Trado, wensen de tactische
NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief C IIILK, Sectie I/V, No.434G, 30-9-1939, aan OLZ en CV.
Zoals NA, CITB, 2.13.40, BG1880, 'Map 11A, Peel-Raamstelling' met geplande gevechtsopstellingen piketnummers 319 tot en met
341 in de Meerlesche Peel, Jodenpeel en Ripsche Peel. Met kaart 1:25.000, ongedateerd (ca. juli 1939).
764 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 212, 274, 284 en 615.
765 NIMH, SKeC, 414/10, brief R.B. Landmacht, Afdeeling Ic, No.1116, 6-12-1940, aan H Afdeeling Ib, 3.
766 NIMH, SKeC, 414/10, brief R.B. Landmacht, Afdeeling Ic, No.1116, 6-12-1940, aan H Afdeeling Ib, 15. Enquête-commissie
regeringsbeleid, deel 1c, 339.
767 Zoals Bijkerk, Een korte oorlog, 78: “De Peel-Raamstelling was een redelijk sterke linie”,106-107, net als de Grebbelinie.
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commandanten het op accessen te kazematteren. In Valleistelling en Betuwe zijn eind 1939 22 kazematten
voorzien. Vooruitlopend hierop tracht de commandant veldleger in 1937 de Lawickse Allee, juist vóór de
Grebbeberg, met twee kanonkazematten af te grendelen. De BOUV-troepen voeren het ontwerp van de
Amersfoortse eerstaanwezend ingenieur uit. Deze betonkazematten, met een minieme gewapend betonnen
frontdekking (10 cm), hebben een groot schietgat en zijn aan de achterzijde over de volle breedte voorzien
van houten deuren. De bouwwerken hebben de vorm van een schoenendoos en bieden in de praktijk weinig
meer bescherming dan dat. Ze zijn ongeschikt voor de toebedeelde taak.768 In elk van de kazematten is een
stuk 6 Veld op radaffuit opgesteld. De commandant 8e Regiment Artillerie beschrijft zijn probleem met de
kanonnen bij de Commissie van Proefneming: "deze kunnen niet vuren, daar de schop niet in de betonvloer
kan indringen". Een week later volgt het advies in de kazematten een houten vloer te leggen en wiggen
achter de raden te plaatsen. De directeur Magazijnen van de Landmacht kan in elke kazemat een stuk 6
Kazemat of 6 Minimaal schietgat plaatsen. Hij heeft enkele stukken in voorraad, maar de commandant
veldleger gaat niet akkoord. Hij heeft de inspecteur der genie gevraagd een ontwerp voor een kazemat voor
7 cm geschut op kazemataffuit te leveren. Hij wenst met 4 stukken, elk in een kazemat, ook het
scheepvaartverkeer op de Rijn bij de Grebbeberg en de Waal bij Ochten af te grendelen. Dat initiatief vindt
geen doorgang. Reijnders staf stelt op 25 juli 1939 voor om "de bouw van betonkazematten voor pantserafweergeschut in de Grebbelinie, als zulks noodig mocht blijken, eenigszins te beperken, daar de kosten van
de 4 bedoelde kanonkazematten grooter zullen zijn dan die van de kazematten voor pantser-afweergeschut
en deze kosten ook uit het Tien-Millioen-Fonds zullen moeten worden bestreden".769
[129 foto G(135°lv) in weerstandsvermogen (W.12-15), inundatiegebied noord van Leusden, BS, Valleistelling 1939, NIMH]
[130 foto versperring type I, weg bij De Rips, Peeldetachement of BS, Peel-Raamstelling 1939, NIHM]

8.7.3

Strategische Beveiliging: overige wensen voor stellingbouw

Uit heel Nederland komen nu aanvragen voor de betonnering van grensversterkingen, die meestal door de
opperbevelhebber zijn gehonoreerd. Het lijkt er op, dat de tactische commandanten bij elke natuurlijke
hindernis van formaat weerstand willen leveren. En er zijn nogal wat van die hindernissen, die men met de
middelen van het Tien-Millioen-Fonds daadwerkelijk wenst te betonneren. Er is de IJssel, waar Wilson al in
1935 een doorlopend front met gekazematteerd mitrailleurvuur tussen Arnhem en Zutphen wenst. Ook de
andere weerstandslijnen uit maart 1937 komen in aanmerking: Rijn, Waal bovenstrooms van Weurt, MaasWaalkanaal, Maas tussen Heumen en Belgische grens, Grebbelinie, Linie Ochten-De Spees en Waal van
Ochten tot Fort Sint-Andries, Rijn van Westervoort tot Grebbe, Maas en Bergse Maas van Fort Sint-Andries
tot voorbij Keizersveer en de Peel. De wensenlijst met strategisch geachte weerstandslijnen van de generale
staf kent vrijwel geen beperkingen. Het zwaartepunt van de betonnering ligt langs Maas, Rijn, Waal, IJssel
en in de Vallei-Peel-Raamstelling. Maar in totaal komt een lengte van ruim 500 km aan weerstandslijn in
principe in aanmerking voor betonnering. Zo moet in 1939 ook langs het Wilhelminakanaal een
gekazematteerd doorlopend vuurfront komen. Voorts bij de Zanddijkstelling en de Bathstelling. Daarnaast is er
behoefte aan geïsoleerde kleine sperwerken, hetzij vanuit het oogpunt om de neutraliteit te benadrukken, zoals
langs de kust, hetzij om een vijandelijke opmars uit oostelijke richting te hinderen, zoals bij de bruggen in het
Geuldal of langs de kanalen in Drenthe en Groningen.770 In Friesland ontstaat een plan voor een versterkte
Friese Merenstelling en bij de kop van de Afsluitdijk voor een gekazematteerde Wonsstelling. Wie alle stellingen
op een kaart projecteert ziet in het zand, klei en veen een schier eindeloze optelsom van lijnen en punten, over
geheel Nederland verspreid.
Het meest opvallend is het gebrek aan regie op de betonnering: telkens lijkt het initiatief voor
stellingbouw van onderop te komen. Zo is de Maas vanaf de Belgische grens tot aan Heumen versterkt. Via
het van betonwerken voorziene Maas-Waalkanaal sluit deze eerste verdedigingslijn ten noorden van
Nijmegen aan op de IJssellinie. De Maas stroomt voorbij Cuijk in westelijke richting. Commandant III LK
Feitelijk beschermt de dekking tegen vuur uit handwapens. Het grote schietgat fungeert als het ware als een kogelvanger. Deze
zwakke en statische geschutsopstelling loopt, precies in de as van de Allee (de huidige Nude), grote kans op vijandelijke treffers. Na
het vuren van een schot uit het stuk op radaffuit zal de bemanning door mondingsknal en rookontwikkeling aangeslagen zijn. In mei
’40 heeft een stuk pag hier enkele Duitse voertuigen uitgeschakeld, waarschijnlijk van buiten de gevechtsopstelling.
769 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief C 8RA, No.129G, 23-9-1939, aan CVP. Brief CVP, No.1447G, 2-10-1939, aan C 8RA.
Brief DML, No.11334G, 16-10-1939, aan CV. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 28-lx, brief AHK, Sectie Ib, No.3415 ZG, 25-7-1939, aan CV.
770 Zoals S-gevechtsdekkingen langs doorgaande wegen in Drenthe, Groningen. Aan de Willem-Lodewijkstraat, Bourtange staat een
S(3a). Die straat liep tot ca. 1980 door het hart van dit vestingdorp: de kazemat sloot deze toegang af. De reconstructie van
Bourtange, waarvoor het halve dorp is gesloopt, heeft het schootsveld getransformeerd: vanuit de schietgaten is niet een brug, maar
de gereconstrueerde vesting waar te nemen. Dat is cynisch: ten behoeve van de reconstructie is de laatste fase vestingbouw van
Bourtange verstoord. Maar wat is de militaire waarde van zo’n solitaire kazemat? Circa 4 km westelijker, waar de N365 het RuitenAakanaal kruist, ligt de O-lijn: aan weerszijden van de schutsluis staan op de westelijke kade twee S(3a) gevechtsdekkingen. Bij
Stadskanaal lag direct ten westen van het kanaal de Q-lijn: de laatste opstellingen, vóór Rivierenstelling en Kornwerderzand.
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Sillevis stelt daarom in november 1939 de opperbevelhebber voor om ook het vervolg van de Maas tussen
Grave, Ravenstein en Megen met permanente werken te bevestigen, zodat een versterkte, doorgaande
tweede lijn ontstaat en de Peel-Raamstelling bij Grave via deze Maas-Waalstelling aansluit op de
Betuwestelling. Waterschap De Maaskant staat toe in de Maasdijk tussen Grave en Megen te graven, mits de
wanden van de onderkomens in beton zijn uitgevoerd. De commandant stelt voor om in dat geval de
opstellingen volgens ontwerp van zijn Sectie V te overdekken "en dientengevolge zo goed als onzichtbaar
te maken". De 144 permanente opstellingen voor elk 4 tirailleurs, 35 opstellingen voor lichte mitrailleur en
7 opstellingen voor zware mitrailleurs zijn dunwandige gevechtsdekkingen, die door ligging en constructie
grote zwakheden vertonen. De frontdekking (20-40 cm) is, mede door de terugspringende constructie
onder het maaiveld en het grote schietgat, kwetsbaar voor kleine kalibers granaatvuur. Ook vraagt de
commandant het ontwerp van een gietstalen kazemat voor zijn vier nota bene verouderde stukken van 6
Veld. Dit toont twee zaken aan: ook hier is het doorlopende gekazematteerde vuurfront het leidende
principe. Ten tweede: desondanks vinden de Secties V regelmatig het wiel opnieuw uit: zij tekenen
bouwwerken, waaruit blijkt dat de vestingbouwkundige kennis bij het veldleger beperkt is.771
Een ander voorbeeld betreft de Bathstelling langs de Bathse Dijk, Reigersbergse Polder op de grens
tussen Zeeland en Noord-Brabant. In de dijk haaks op dit acces is in 1939 na diverse verkenningen een
aaneengesloten vuurfront met vier gietstalen kazematten voor zware mitrailleur en acht Sgevechtsdekkingen gebouwd. Maar deze zijn nog niet gereed, of de opperbevelhebber bedenkt zich.
"Hoewel de Bathstelling waarde heeft tegen een strategische overvalling, zal zij waarschijnlijk weinig
weerstand kunnen bieden tegen een aanval, welke door een eenigszins krachtige inleidende beschieting
wordt voorafgegaan". Ook is de opperbevelhebber bij nader inzien van mening dat de stelling vanaf de
Brabantse Wal goed is te in zien en zijn er onvoldoende artillerie-opstelplaatsen. In maart 1940 verplaatst
hij daarom het zwaartepunt van de verdediging van dit acces naar de Zanddijkstelling, die ook is voorzien
van een gekazematteerd aaneengesloten vuurfront.772
Normaliter vindt betonnering alleen plaats op plekken waar de troep hardnekkig weerstand zal
bieden. De legerleiding, die zich de afgelopen 20 jaar niet over een dergelijk vestingbouwkundig vraagstuk
heeft gebogen, ziet zich na de ministeriële actie voor de lastige opgave gesteld, om die plekken
daadwerkelijk te selecteren. Uiteindelijk ligt er in 1939 een versterkingsplan, dat geen beperkingen kent,
anders dan financiële. In de brede selectie kan een ieder zijn persoonlijke stokpaardje vinden. Wilson is in
1938 binnen de generale staf verantwoordelijk voor de bouw van stellingen buiten de Vesting Holland. Het
is waarschijnlijk niet toevallig dat de lijst van het versterkingsplan grote overeenkomsten vertoont met de
lijst van gebieden met potentie voor het defensieve gevecht, die hij in 1934 expliciet beschrijft in zijn
leerboek over militaire aardrijkskunde: het Geuldal, de Peel, de rivierkleigebieden tussen Maas en Rijn, de
Grebbevallei, de grensgebieden in Drenthe en Groningen en het Friese Merengebied: vrijwel zonder
uitzondering zijn de in 1934 door hem genoemde gebieden in 1939 voor betonnering aangedragen. Het is
duidelijk dat Wilson veel invloed op de selectie had, of misschien beter gezegd, het gebrek aan selectie.773
De wijze waarop de legerleiding in 1939 met het Tien-Millioen-Fonds ad hoc invulling geeft aan
stellingbouw, laat zien dat een strategische visie op een samenhangende verdediging buiten de Vesting
Holland ten enen male ontbreekt. Er lijkt sprake te zijn van een ongeschreven regel: daar waar troepen
tijdelijk weerstand kunnen bieden, daar kan men opstellingen betonneren. In plaats van essentiële delen
van stellingen sterk uit te bouwen, stemt de legerleiding toe, om alles een beetje uit te bouwen. Het is dan
ook bijzonder dat juist Nierstrasz, terugblikkend in december 1940, over de Rivierenstelling stelt dat:
"laatst bedoelde aanleg van versterkingen niet berustte op een bepaalde tactische grondslag, doch op een
bedrag aan geld, dat daarvoor door de Minister van Defensie beschikbaar is gesteld. Het is goed, dit voorop
te stellen, omdat het feitelijk met onze geheele Landsverdediging altijd zoo gegaan is. Men werkte niet
planloos, maar ook niet doelbewust volgens vaste lijnen. Men stelt een bepaalde som beschikbaar en het
hing van de Volksvertegenwoordiging af, hoe veel er viel los te krijgen, en van de grootte daarvan hing dan
af, wat gedaan kon worden en wat achterwege moest blijven".774 Echter, de werkelijkheid is ernstiger. De
NA, Veldleger HK, 2.13.16, A875, stuk 534G, brief C IIILK, No.534G, 8-11-1939, aan OLZ. Kantbrief Sectie V HKV, ongedateerd
(eind november 1939). Hoewel BS adviseert ontwerpen CITB te hanteren, past Mattern de gevechtsdekkingen voor tirailleurs aan:
dekkingen zijn 10 cm zwaarder, klimkoker vervangt trap achterzijde, ontluchtingspijpen zijn verplaatst.
772 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vinoX-lg, brief OLZ, Sectie IIc, No.2041 ZG, 7-3-1940, aan MvD. De Zanddijkstelling krijgt de naam
‘Oostfront Zuid Beveland’; er zijn 41 opstellingen voor zware mitrailleurs type F. Brief DvD, No.218ZG, 2-4-1940, aan IdG, waarin
553.500 gulden beschikbaar is gesteld voor deze kazematten. Brief OLZ, Sectie IIc, No.3745 ZG, 12-4-1940, ongeadresseerd, waar
voor de Zanddijkstelling 1.890.000 gulden is gevraagd voor 126 opstellingen voor lichte mitrailleurs.
773 Wilson, Beginselen der militaire aardrijkskunde, 290-308. NA, CITB, 2.13.40, BG1881, brief ChGS, No.1173ZG, 14-3-1939, aan
MvD, verdeling Tien-Millioen-Fonds. Hier is belangrijk te melden dat Reijnders in de periode 1920-1925 directeur is van de dienst
militaire verkenningen. De relatie tussen Wilson en Reijnders en hun optreden in dezen in de staf in de periode 1934-1940 vraagt
om nader onderzoek.
774 NIMH, SKeC, 647/2, brief luitenant-kolonel GS V.E. Nierstrasz, Afd. Ic, R.B. Landmacht, No.1116, 6-12-1940, aan H Afd. Ib van R.B.
Landmacht, bijlage stellingbouw, 2.
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stellingbouw is alleen afgeremd door de beschikbaarheid van financiën, waarbij de legerleiding kwantiteit
boven kwaliteit verkiest. En belangrijker, zich niet meer lijkt af te vragen of ze de troepen beschikbaar heeft,
om ver buiten de Vesting Holland zulke lange fronten te bezetten. Bij oefeningen in de voorafgaande jaren
is telkens gebleken dat de oorlogsorganisatie van het leger niet in staat is om op verschillende fronten slag
aan te gaan.775 Maar in 1938 lijkt dat anders te zijn. Vanwege de internationale situatie is er de politieke wil
om iets zichtbaars te doen voor de grensverdediging. Door een gebrek aan sturing bouwt de legerleiding
ruim 1.500 kazematten en gevechtsdekkingen, verspreid over het gehele land. Zij dragen niet bij aan de
versterking van de Vesting Holland.
[131 tekening 1:20, dsn, pg gevechtsdekking 4 tirailleurs, Grave-Megen, Sectie V VIe Divisie, Rivierenstelling november 1939,
NA]

8.8

Deelconclusie hoofdstuk 8

Op strategisch en tactisch niveau
Hoewel politiek een strikte neutraliteit in acht is genomen, hebben vanaf 1932 individuele officieren van
generale staf en staf veldleger contact met Belgische en Franse officieren om een beeld te krijgen van de
krijgsplannen. Mede op grond van deze informatie vreest de legerleiding in 1934 een vijandelijke doortocht
in Zuid-Nederland. De staf voert dan een verkenning van de Peel uit. Opnieuw blijkt dat, mede vanwege een
ontbrekende aanleuning op de flanken, een hardnekkige verdediging de kracht van het leger te boven gaat.
De chef generale staf Reijnders wenst hier, als dreiging in de flank van een agressor, een Peelstelling aan te
leggen, te beginnen bij het kanalenkruispunt bij Nederweert.
Bij zijn bezoek in de zomer van 1935 aan de Vesting Luik pleit Wilson voor een aaneengesloten
gekazematteerd vuurfront tussen Arnhem en Zwolle, ter verhindering van een vijandelijke rivieroversteek
naar de Vesting Holland. Naar voorbeeld van de Belgische Commission de Défence adviseert hij de minister
spoorslags een commissie samen te stellen om maatregelen te treffen tegen gepantserde
verrassingsaanvallen. Op kosten van het Defensiefonds besluit de minister de verkeersovergangen bij
rivieren in oostelijke en zuidelijke richting vanuit kazematten te bewaken en de bruggen tot springen voor
te bereiden. Op advies van Bruggencommissie start in augustus 1935 de kazematbouw. Binnen twee jaar is
een stelsel van brugkazematten met versperringen aangelegd. De minister wenst vanuit het
neutraliteitsbeginsel ook kazematten in het zuiden te bouwen, zoals aan het Julianakanaal. De commissie
onderschrijft de noodzaak dat deze dan zowel vuur in oostelijke (Duitse) als westelijke (Belgische) richting
afgeven. Op ultieme wijze zijn de brugkazematten aan het Kanaal Wessem-Nederweert bij de Kelperbrug te
Kelpen, in de weg van Roermond naar Weert, maar ook die aan het Julianakanaal te Roosteren, met hun
alzijdige oriëntatie, zo een in beton gegoten lofzang aan ons neutraliteitsbeginsel.
In het kader van de Strategische Beveiliging is in het voorjaar van 1937 voor de grensbewaking een
aantal stellingen langs de voornaamste natuurlijke hindernissen vastgesteld. Deze gebieden zijn geduid in
Wilsons militaire aardrijkskundige studie uit 1934. Een proefmobilisatie in 1938 stelt de minister van
Defensie niet gerust: de oefening toont aan dat de grensverdediging met BOUV-troepen onvoldoende sterk
is om een vijand te hinderen. De minister verrast de legerleiding door uit het Defensiefonds 10 miljoen
gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van grens- en kustversterkingen. De beslissing brengt een
pijnlijke lacune aan het licht: er is geen concreet plan voor stellingbouw, noch betonnering. In 1935 is hierover
al een fiks verschil van inzicht tussen de chef generale staf en de commandant veldleger. Drie jaar later, in
1938, is er nog geen eenduidige, laat staan gedragen visie binnen de legerleiding. De kapitein van de generale
staf Wilson slaagt er in de legerleiding te overtuigen van de noodzaak van een Rivierenstelling en wil die
aanknopen aan een andere persoonlijke wens: de aanleg van ‘zijn’ stelling in de Peel, aan noordelijke zijde is
aangeleund door de Valleistelling. Deze Valleistelling kent een warm pleitbezorger, in de persoon van de
commandant veldleger. Met hetzelfde gemak besluit de legerleiding nu ook de Valleistelling te betonneren.
Nog in 1938 heeft het CITB de inundaties van de Grebbelinie bestudeerd en geconcludeerd dat deze alleen
geschikt is voor tijdelijke weerstand. Nu komt uit het Tien-Millioen-Fonds 1,8 miljoen gulden beschikbaar, om
ook hier een doorlopend gekazematteerd vuurfront in te richten.
De rationaliteit van de besteding van het fonds is onduidelijk. Er ligt geen vestingbouwkundig
programma aan ten grondslag; eerder lijkt de financiële omvang van het fonds maatgevend te zijn geweest voor
het gegeven, of een stelling wel of niet gebetonneerd wordt. Met andere woorden: de legerleiding heeft niet, in
het belang van voorbereiding van de Vesting Holland, het voeren van het vertragende gevecht als uitgangspunt
voor de betonnering gekozen. Er is dan ook geen stelsel ontstaan, dat samenhangt met die vesting. Naast de
strategie en de beschikbaarheid van geld zijn ook de factoren tijd, troepen en bewapening normaliter bepalend
bij een afweging rond betonbouw. Ook deze lijken bij de besteding geen bepalende rol te hebben gespeeld. Het
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Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 26.
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gebrek aan een krachtige visie op vestingbouw wreekt zich. De gewesten buiten de vesting hebben, in lijn met
het krijgsplan dat het veldleger buiten het hart van het land concentreert, zoals eerder bij de opstelling van het
veldleger in 1914, ook nu een grote aantrekkingskracht op de legerleiding. Zoals de Rivierenstelling in korte
tijd uitgroeit van een serie krachtige weerstandsnesten tot een ijle linie, zo dreigt de wens tot versterking
van enkele accessen in Peel en de Geldersche Vallei uit te groeien tot de Vallei-Peel-Raamstelling. Een
stelling, die alleen in naam bestaat en waar nooit eerder behoefte aan gebleken is. Het simpele feit is dat er
leden zijn binnen de generale staf die ijveren voor een Peel-Raamstelling, terwijl de commandant veldleger
zijn zinnen heeft gezet op betonbouw in de Valleistelling en de Betuwe. Uit de optelsom van deze
stokpaardjes ontstaat, even plots als de beschikbaarheid van het Tien-Millioen-Fonds, een nieuwe stelling.
De chef generale staf Reijnders lijkt niet in staat om uit de fragmentaire persoonlijke visies een
samenhangend vestingbouwkundig geheel te construeren. Het is onmogelijk dat Reijnders zich niet heeft
gerealiseerd dat het Nederlandse leger kwalitatief en kwantitatief volstrekt onvoldoende is geëquipeerd
om alle aangelegde stellingen te bezetten, laat staan hier effectieve weerstand te bieden. Er zijn weliswaar
kazematten gebouwd, maar deze zijn, net als in de Rivierenstelling, bewapend met de vuurwapenen die de
bezettende troepen organiek met zich meevoeren. Ook moet men zich hebben gerealiseerd dat het TienMillioen-Fonds van onvoldoende omvang is om deze grenzeloze verlanglijst met stellingen te kunnen
voorzien van adequate vestingwerken. Er lijkt nauwelijks regie te zijn in het proces en er is geen visie op
het totaal van de stellingbouw. De legerleiding stelt, nu er geld is, geen prioriteiten. Het leidende principe
lijkt in het voorjaar van 1939 eerder te zijn geweest: het aanleggen van zoveel als mogelijk kilometers
doorlopend, gekazematteerd vuurfront. Op zich is de keuze voor een eerste verdedigingslijn buiten de
Vesting Holland begrijpelijk, al dan niet in de vorm van een stelling langs de rivieren, in aanvulling op de
bouw van brugkazematten. Maar hoe lang moet die stelling zijn? Ter voorkoming van een strategische
overval is het niet nodig om IJssel, Betuwe, Maas-Waalkanaal, Maas en Peel te kazematteren. Zelfs bij een
geringe bezetting, die zeer tijdelijk weerstand zal kunnen bieden, zal het lange front de macht van de
strijdkrachten ver te boven gaan. Hier legt de generale staf stellingen aan, waarvoor geen leger beschikbaar is.
In alle hoeken van Nederland vragen commandanten nu de betonnering van stellingen aan. Het lijkt er
op, dat men bij elke natuurlijke hindernis weerstand tegen een oprukkende vijand wil leveren: aan de IJssel, de
Rijn, de Waal tot Weurt, het Maas-Waalkanaal, de Maas tussen Heumen en de Belgische grens, bij de oude
Grebbelinie, de Linie Ochten-De Spees en aan de Waal van Ochten tot Sint-Andries, de Rijn van Westervoort tot
Grebbe, de Maas en de Bergse Maas van Sint-Andries tot voorbij Keizersveer en in de Peel. Daarnaast blijkt er
ruim behoefte aan geïsoleerde kleine sperwerken, hetzij vanuit het oogpunt om de neutraliteit te benadrukken,
zoals langs de kust, hetzij om een vijandelijke opmars daadwerkelijk te hinderen, zoals in het Geuldal of langs
de kanalen in Drenthe en Groningen. Hoewel de zwaartepunten van de werken langs de Maas, Rijn, Waal en
IJssel liggen en in de latere Valleistelling en de Peel-Raamstelling, betekent dit dat men in totaal een lengte van
ruim 500 km aan stelling wil kazematteren. De vraag is dan ook of het deze actie bijgedragen heeft aan het
krachtiger maken van de verdediging van Nederland. De aanleg suggereert dat er een verdediging in de diepte
is. Oostelijk van de Vesting Holland ligt nu immers een doorlopende Vallei-Peel-Raamstelling, en daarvoor
de Rivierenstelling. Zij bieden slechts een schijnveiligheid: ze niet zijn geïntegreerd in een samenhangend
krijgsplan, waar ook de Vesting Holland deel uit van maakt. Daarnaast zijn de stellingen die naam eigenlijk
niet waardig, omdat ze hoegenaamd geen diepte hebben. Cruciaal is dat er van meet af aan noch de troepen,
noch de wapens zijn om een succesvolle tijdelijke weerstand te kunnen bieden. De legerleiding versterkt
met de beschikbare middelen alle potentiële stellingen; ook al gaat dit ten koste van de uitbouw van de
hoofdstelling. De omvang van de betonnering veroorzaakt materiaaltekorten en uitvoeringsperikelen en
opnieuw blijken er nog tijdens de voorbereiding van de bouwcampagnes omvangrijke besparingen nodig.
Omdat men er op dat moment eerder voor kiest de kwantiteit en kwaliteit van de dekkingen te
verminderen, dan voor minder stellingen te kiezen, neemt het weerstandsvermogen en daarmee de waarde
van deze stellingen nog verder af. Uit de bronnen is niet op te maken of de generale staf zich de vraag gesteld
heeft of de middelen op de meest effectieve manier zijn ingezet. Men kan dit ook de minister aanwrijven: deze
heeft nooit gevraagd wat die 10 miljoen gulden aan extra weerstand kan opleveren. Het Tien-Millioen-Fonds
heeft geresulteerd in een onsamenhangend bestedingsplan, zonder tastbaar doel en zonder gedragen visie. De
impulsieve actie van de regering leidt er toe dat in het hele land sprake is van koortsachtige
bouwactiviteiten. Geheel Nederland? Nee: in de Vesting Holland, waar het leger juist de eindstrijd zal
leveren en waar een tekort is aan gevechtsopstellingen, daar is het stil.
Door de aanleg van de vele stellingen lijkt het alsof er een verdediging in de diepte ontstaat.
Oostelijk van de Vesting Holland ligt immers de Rivierenstelling en ertussen de Vallei-Peel-Raamstelling.
Dit in 1939 gerealiseerde, vrijwel doorlopende vuurfront tussen de Belgische grens en het IJsselmeer,
suggereert dat de Vallei-Peel-Raamstelling als een strategische vestingbouwkundige eenheid tot stand is
gekomen. Dit is echter niet het geval. De min of meer doorlopende stelling is ontstaan als een optelsom van
meer en minder gelukkige vestingbouwkundige incidenten. De stellingen bieden een schijnveiligheid: ze
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zijn niet geïntegreerd in een samenhangend krijgsplan met de Vesting Holland. De leidraad bij de selectie
van stellingen lijken min of meer toevallige omstandigheden zijn geweest: het feit dat er nu eenmaal geld
beschikbaar is; de persoonlijke voorkeur van een invloedrijk officier; of het feit dat er eenvoudig ter plaatse
een fysiek basisingrediënt beschikbaar is: een potentiële hindernis of een goed schootsveld. Er lijkt altijd
wel een reden te zijn om een stelling in te richten, zonder dat men op de samenhang met andere linies of de
bruikbaarheid in tactische of operationele zin acht hoeft te slaan. Zo kan het gebeuren dat stokpaardjes,
wensdromen en trouvailles van individuen uit de legerleiding terecht komen in het plan voor de
Strategische Beveiliging en deze, zij het gebrekkig, uitgebouwd en gebetonneerd zijn. De linies buiten de
Vesting Holland kregen zo, vanuit het niets, een erkenning en een status, die na de bouw nog zal groeien.
Op operationeel en technisch niveau
Het CITB ontwerpt in 1935 de basis voor de brugkazematten, volgens het voorschrift VII, met aanpassingen
vanwege de tijdelijke functie. Vanwege de specifieke eigenschappen van het terrein en het feit dat men vuur
uit moet kunnen brengen op het hooggelegen brugdek tellen de kazematten tot vier bouwlagen. De werken
hebben per definitie frontale of echarperende schietgaten. Een kanon vuurt daarom altijd door een
pantserplaat met minimaal schietgat, om de kans op schietgattreffers te verkleinen. Echter, al een jaar na de
oplevering van de brugkazematten waarschuwt de inspecteur der artillerie voor vijandelijke treffers in het
schietgat. Het vuren door pantserplaat brengt geen fundamentele verbetering, omdat deze niet is voorzien van
een afsluitbaar schietgat. In afwachting van nieuw geschut zijn de kazematten goeddeels bewapend met
stukken 6 Minimaal schietgat. Op de strategisch belangrijkste locaties is een kanon van 5 lang 50 geplaatst,
afkomstig uit Den Oever. Vanwege de tijdelijke functie van de brugkazematten kiest de commandant
veldleger er voor het 3,7 cm pantserafweergeschut in de uitrusting van het veldleger te behouden.
Het CITB krijgt na de instelling van het Tien-Millioen-Fonds de opdracht om zo snel als mogelijk de
versterkingen voor een Rivierenstelling te tekenen. Dit ontwerp uit de laatste maanden van 1938 is van de
hand van De Man en voorziet niet in het aaneengesloten gekazematteerd vuurfront langs de grote rivieren,
maar gaat uit van een front met, op bedreigde plaatsen, aaneengesloten gekazematteerde vuurfronten,
afgewisseld met weerstandsnesten. In de stelling zijn twee typen kazematten opgenomen. Voor frontaal
mitrailleurvuur is er een eenvoudige versie van de G-kazemat. De gewapend betonnen B-kazemat heeft een
flankerend schietgat, beschermd met een voorsluitmuur. De kazematten zal men in een aantal van 250 stuks
(een verhouding van 2:3) bouwen per 100 km stelling. De G-kazemat (W.12-15) is een kwalitatief
uitstekend, eenvoudig te bouwen afgeleide van de complexere gietstalen kazemat met afwachtingsruimte
uit de Vesting Holland. In de tijdelijk te verdedigen Rivierenstelling bestaat de gevechtskazemat uit een in
een betonlichaam gevatte koepel: dit eerste, octogonale ontwerp is gebaseerd op het Texelse schietobject.
Op het moment dat de generale staf kiest voor betonnering van vele verdedigingslinies, blijkt dat
het Tien-Millioen-Fonds niet groot genoeg is om alleen G- en B-kazematten te bouwen. De minister vraagt
het CITB om een goedkoper alternatief: een verbeterde versie van Type S, die de Sectie V Vesting Holland
toepast aan het Westfront. Het CITB verbetert dit ontwerp tot gevechtsdekking S. Voorts beperkt de
generale staf de stellingbouw tot een gebetonneerde frontlijn en bovendien is de interval tussen de
kazematten opgerekt. In april 1939 besluit de generale staf ten slotte, in een uiterste poging tot
kostenbesparing, de toepassing van S-gevechtsdekkingen te prefereren boven kazematten. De oproep van
de generale staf om in stellingen zo mogelijk gebruik te maken van S-gevechtsdekkingen is zo succesvol, dat er
in de zomer van 1939 ironisch genoeg een overschot aan gietstalen koepels is.
Vanwege de eisen van tactische commandanten tekent CITB tal van varianten van de Sgevechtsdekking. Maar elke wijziging veroorzaakt dat dezelfde commandant de betonnering opnieuw
moeten verkennen en een aangepast versterkingsplan opstellen. De S(5a) en S(7a) zijn bedoeld voor
toepassing op locaties, waar een breed schootsveld noodzakelijk is. De commandant veldleger wil bij
voorkeur op de accessen van de Valleistelling uitsluitend dit type toepassen.776 Het is tekenend voor de
wensen van de tactische commandanten: er is zo weinig kennis van vestingbouw, dat men bij voorkeur Sgevechtsdekkingen toepast, ook op locaties die eenvoudig ongeschikt zijn. De kracht van deze werken is
schromelijk overschat. Zo gelooft de territoriaal bevelhebber Noord-Brabant dat de vijand de lichte
kazematten en gevechtsdekkingen van zijn Peel-Raamstelling alleen kan uitschakelen door zware
vuurmonden aan te voeren, waarvoor hij betonnen beddingen zal moeten aanleggen.
De vredesorganisatie van het wapen der genie heeft jarenlang slechts op kleine schaal
versterkingen gebouwd. Zowel het CITB als de eerstaanwezend ingenieurs zijn niet in staat om de
omvangrijke opdracht, voortvloeiend uit het Tien-Millioen-Fonds ter hand te nemen. De inspecteur der
genie richt daarom Bureau Stellingbouw op, dat samen met het CITB de uitvoering voor rekening neemt.

NA, CITB, 2.13.40, 99, tekening CITB No.1805/tG, 26 augustus 1939, ‘Gevechtsdekking Type S. Variant S(7a), Variant S(5a), in 3
bladen, 1e blad’.
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Door de opzet van het BS onder leiding van generaal-majoor buiten dienst Van de Kasteele is deze slagkracht
verkregen. Het resultaat is dat het bureau in een jaar tijd ruim 1.750 kazematten en gevechtsdekkingen bouwt.
In samenwerking met de tactische commandant zijn stellingen verkend, is de bouw van verdedigingswerken
ingepland, zijn aanbestedingen gedaan en is directie gevoerd. Door de gevechtsdekkingen groepsgewijs aan te
besteden en een veelheid aan particuliere bouwondernemers in te schakelen haalt men daadwerkelijk de
gewenste productie. Echter, tijdens de aanleg van de Rivierenstelling ontstaat er al krapte op de Nederlandse
bouwstoffenmarkt.
De oprichting van het BS holt de rol van eerstaanwezend ingenieurs verder uit. Nu is hen behalve
het ontwerp ook de uitvoering ontnomen. De invloed en autoriteit van het CITB is daarentegen steeds groter
geworden. En hoewel formeel de oude bevoegdheden en procedures intact blijven, met eindeloze reeksen van
schetsontwerpen en kantbrieven, belanden steeds meer ontwerpopdrachten bij het CITB. Bij het ontwerp voor
de Rivierenstelling zijn de ingenieurs niet meer betrokken.
De veelheid aan werk en de grote haast leiden tot verkeerde besluiten. Zowel bij de PeelRaamstelling als de Valleistelling legt men doorlopende hindernissen tegen vechtwagens aan. In beide
gevallen is tijdens het graven van deze kanalen de uitkomende grond direct op de westelijke kade tot een
wal opgeworpen. Het plan was de wal, met daarin de gevechtsdekkingen, 100 tot 150 m meer westelijk aan
te leggen. Er is echter geen geld om de wal te verplaatsen. Omdat de wal op de huidige plaats het schootsveld
van de geprojecteerde gevechtsdekkingen geheel teniet zou doen, staat de commandant veldleger toe dat
men de vestingwerken in de wal bouwt. Dit zal catastrofale gevolgen kunnen hebben, aangezien de
kwetsbare frontale schietgaten eenvoudig te benaderen zijn.
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9. Apotheose: de hoofdverdediging buiten de Vesting Holland, 1939-‘40
9.1

Context: relevante politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen

In de loop van 1938 en 1939 verslechtert de situatie in Europa snel. De as Duitsland-Italië wint aan politieke
en militaire kracht. Op 12 maart 1938 vallen Duitse troepen op invitatie van de Oostenrijkse nazipartij dat
land binnen. De Anschluss is op 13 maart een feit. Op 10 april wijst een volksraadpleging uit dat 99% van de
bevolking de ‘terugkeer’ heim ins Reich steunt. Het land is geannexeerd en maakt onder de naam Ostmark
deel uit van Groot-Duitsland. De Duitse regering richt haar pijlen vervolgens op het grensgebied met
Bohemen, met als doel om Tsjecho-Slowakije te vernietigen en de Duitse grenzen van vóór het Verdrag van
Versailles (1919) te herstellen. Sudetenland, dat ondanks 2,8 miljoen Volksdeutsche na 1919 aan TsjechoSlowakije behoort, moet deel uitmaken van het Duitse Rijk. Op 30 september 1938 tekenen Duitsland,
Engeland, Frankrijk en Italië het Verdrag van München, waarin afgesproken is dat Duitsland, op voorwaarde
dat het afziet van verdere territoriale eisen, Sudetenland mag annexeren.
De nieuwe republiek Tsjecho-Slowakije is echter geen lang leven beschoren. Slowakije splitst zich
op 14 maart 1939 met steun van Duitsland af van Tsjechië. Een dag later bezet een Duitse troepenmacht
Praag en volgt de annexatie van Tsjechië, dat de bezetter omdoopt tot het Protectoraat Bohemen en
Moravië. Ruim een week moet Litouwen Memelland, dat tot 1918 deel uitmaakt van Oost-Pruisen, vrijwillig
aan Duitsland afstaan. De Italiaanse inval in Albanië op 7 april 1939 verhoogt de internationale spanningen
nog. Op 30 augustus annexeert Duitsland, juist voor de inval in Polen, de vrije stad Danzig. Diezelfde maand
tekenen Rusland en Duitsland het Molotov-Ribbentroppact, een niet aanvalsverdrag waarin, naar later
blijkt de opdeling van Polen is geregeld. Op 1 september valt het Duitse leger Polen binnen, Na twee weken
strijd veroveren de troepen Warschau. De poging om onder leiding van Mussolini tijdens een
spoedconferentie in München een nieuw diplomatiek akkoord overeen te komen, mislukt. Engeland en
Frankrijk verklaren Duitsland op 3 september 1939 de oorlog. Op 17 september volgt Russische actie: Stalin
bezet het oostelijke deel van Polen.
De Nederlandse regering volgt de ontwikkelingen op de voet en brengt het leger bij de Sudetenlandcrisis op 27 september 1938 in verhoogde staat van paraatheid. Ook bij de val van Tsjechië neemt de
regering maatregelen, maar tot een mobilisatie komt het niet. Op 7 en 10 april 1939, bij de inval in Albanië,
ontvangen BOUV-troepen de telegrammen P en Q en nemen hun stellingen in. De afdeling GS III krijgt van
Calmeijer, die gedetacheerd is aan de Kriegsschule te Berlijn-Wilmersdorf, op 13 april 1939 bericht dat men
oefent op de kaart, in Lage Eindhoven. 777 Ondertussen werkt de legerleiding aan de versterking van het
afwerend vermogen. Tussen 1936 en 1939 bedraagt de begroting van Defensie bijna 150 miljoen gulden
per jaar: ongeveer 14% van de rijksbegroting. In 1937 besluit de regering tot oprichting van het Commando
Luchtverdediging en stelt zij een programma op om binnen vier jaar de luchtmacht te moderniseren. In
vervolg op het beschikbaar stellen van het Tien-Millioen-Fonds voor de grens- en kustversterking in 1938
en de verhoging van het Defensiefonds voor de herbewapening in 1939, besluit de regering in juli 1939 om
de hoofdstellingen op orde te brengen. Zij stelt daarvoor het Honderd-Millioen-Fonds beschikbaar.
Op 10 augustus 1939 treedt kabinet De Geer II aan, nadat op 27 juli het vijfde kabinet Colijn na twee
dagen regeren naar huis is gestuurd. Dit noodkabinet, waarin voor het eerst ook de SDAP deelneemt, telt
ministers van bijna alle grote partijen, waaronder minister van Defensie Dijxhoorn, die na de mobilisatie
van 28 augustus 1939 zijn vroegere chef Reijnders tot opperbevelhebber benoemt en op 9 september
voorziet van de regeringsopdracht.
9.2

De uitgestelde betonnering Vesting Holland en het Honderd-Millioen-Fonds, juli 1939

De koortsachtige stellingbouw in de buitengewesten in de eerste helft van 1939 staat in schril contrast met
het gebrek aan bouwactiviteiten in het hart van het land. Maar op papier lijkt alles bij het oude: het beginsel,
dat het veldleger juist hier de hardnekkige verdediging zal voeren, is onomstreden. "De verdediging van de
stelling", zo stelt minister Van Dijk in maart 1939 over de Vesting Holland, "berust op het beginsel dat de
voor die verdediging nodig geachte troepen, met behulp van de wapenen, waarover zij organiek beschikken,
een zoo krachtig mogelijk vuur organiseeren vóór en in de stelling, voor welk vuur de zware mitrailleurs de
voornaamste bronnen vormen. De frontlijn voor de Vesting Holland is in vredestijd nauwkeurig verkend en
vastgesteld, zoodat van tevoren is kunnen worden nagegaan op welke plaatsen in elk geval zware
mitrailleurs moeten worden opgesteld. Door verschillende omstandigheden is het mogelijk geweest voor
de voornaamste van die mitrailleurs kazematten te doen bouwen, waardoor de vuuruitwerking van die
wapenen beter blijft gewaarborgd. Die kazematten passen dus in een vuurstelsel, dat door de troepen, die
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in voorkomend geval voor de verdediging noodig worden geoordeeld en daarvoor worden aangewezen, zal
worden georganiseerd, zoodat zij door die troepen met de daarbij organiek ingedeelde wapenen, zullen
worden bezet. Een uitzondering op het voorenstaande geldt alleen ten aanzien van enkele speciale wapenen
(zooals bijvoorbeeld antitankgeschut) waarover het veldleger (wanneer het de verdediging van een
permanente stelling betreft) niet in voldoende mate beschikt".778
Maar in de praktijk is in de Vesting Holland alleen een eerste geraamte van die kazematlinies
gerealiseerd. In 1939 zijn op de vestingbegroting, net als de voorafgaande jaren, alleen pro memorie-posten
opgenomen. De legerleiding rekent steeds op stellingbouw in crisistijd. Maar ondertussen zijn de
kazematten steeds complexer van samenstelling, met alle gevolgen voor de bouw en de bediening. Daarom
pleit de commandant Vesting Holland in mei 1939 opnieuw voor vaste bezettingen voor zijn
mitrailleurkazematten. Een getrainde bezetting kan meer effectief vuur afgeven. De kennis van het
schootsveld en de specifieke beperkingen van een kazemat, zoals de omgang met rookgas in het schietgat,
vereist oefening. "Is zulks niet het geval, dan zullen de betonkazematten aan de daaraan op te stellen
vuurorganen wel bescherming geven tegen de uitwerking van 's-vijands vuur, doch er niet toe bijdragen om
de uitwerking van het eigen vuur tot het hoogste rendement op te voeren; terwijl de kazematten van meer
samengestelde aard (sommige gietstalen kazematten) aan de bedieningen niet die bescherming tegen 'svijands vuur zullen verschaffen, welke zij, bij volledige bekendheid van de bezetting met de inrichting
hiervan, aan het personeel zouden kunnen geven". Van Voorst tot Voorst adviseert de minister het
personeel van elke kazemat in vaste dienst te nemen, zodat deze de juiste opleidingen krijgt. Dit biedt de
hele landsverdediging een voordeel: door de kwaliteit in de Vesting Holland op te voeren, kan de
commandant meer personeel buiten de Vesting Holland inzetten tegen een strategische overvalling. 779
Maar minister Van Dijk meent in juli 1939 dat de dreiging van een overvalling door gedeeltelijke mobilisatie
gering is. "Naar aanleiding van Uw beschouwingen omtrent de ingewikkelde inrichting der kazematten in
verband met de noodzakelijke oogenblikkelijke bediening der mitrailleurs moge ik Uw bijzondere aandacht
vragen voor het in vredestijd vaststellen van beknopte en duidelijke instructies ter zake, terwijl ik er mede
op wil aandringen de te bouwen kazematten toch vooral zoo eenvoudig mogelijk van inrichting te houden".
Maar daar zijn de chef generale staf en commandant veldleger het niet mee eens. In de marge van de brief
schrijft Reijnders: "De bediening van technische middelen wordt door den troep toch niet gekend, wanneer
deze van een instructie heeft kennisgenomen!". Bij de oproep voor een eenvoudige inrichting merkt hij op:
"cf., maar niet mogelijk!". Tekenend is de hierbij gekrabbelde reactie van Van Voorst tot Voorst: "Dat geloof
ik wel, we sukkelen een beetje aan perfectionisme!".780
Juist nu die kazematten complexer van samenstelling zijn, is het de vraag of uitstel van de bouw tot
in tijden van internationale crisis, in de praktijk geen afstel zal kunnen betekenen. In 1937 stellen de
commandant Vesting Holland en commandant 2e Geniecommandement voor om benodigde gietstalen
koepels in vredestijd op te leggen. De levering in crisistijd is wellicht problematisch. Voor "het maken van
gietstukken voor 100 in oorlogstijd te bouwen gietstalen kazematten voor zware mitrailleurs" achten zij
een bedrag van 650.000 gulden voldoende. 781 Maar volgens het hoofd CITB kost een koepel met
weerstandsvermogen (W.15-21) 12.000 gulden en (W.21-28) zelfs 18.000 gulden. De commandant Vesting
Holland wil de claim daarom verhogen tot 1,8 miljoen gulden. Maar de inspecteur der genie heeft een ander
voorstel: "Het bouwen van kazematten in oorlogstijd is een zeer tijdroovend werk. Door toepassing van
gietstalen koepels kan de bouwtijd eenigermate worden bekort, als men althans genoegen neemt met een
zeer eenvoudige oplossing zonder afzonderlijke afwachtingsruimten. Intusschen moet de kazemat een
voldoende massa hebben, waartoe dergelijke koepels in een vrij groot betonlichaam moeten worden
ingestort. Het komt mij voor om het uitgetrokken bedrag van 650.000 gulden eventueel te besteden voor
het in vredestijd bouwen van (zij het een belangrijk kleiner aantal dan 100) volledige, goed gemaskeerde
kazematten, voorzien van gietstalen koepels als gevechtsdekking". Zijn tekst is letterlijk overgenomen uit
een advies van het hoofd CITB, die stelt: "In den modernen oorlog zal ons (gelet op de geringe afmetingen
van ons gebied) naar het mij voorkomt, niet den tijd worden gelaten dergelijke koepels op te stellen". De
commandant Vesting Holland deelt zijn mening. "Gezien de moeilijkheden, verbonden aan het stellen van
de nieuw ontworpen gietstukken, de tanks en de overige onderdeelen van de daaruit te maken kazematten,
“Voorts merk ik op, dat zoolang geen ernstige aanval op de stelling wordt verwacht, de Commandant der Vesting Holland beschikt
over een veiligheidsbezetting, waarvan de sterkte afhankelijk is van de zich voordoende omstandigheden. Deze veiligheidsbezetting
dient onder meer slechts voor het bewaken en afsluiten van de belangrijkste toegangen, waarbij uiteraard zoo mogelijk van de
bestaande kazematten gebruik zal worden gemaakt. Echter geschiedt ook in dit geval de bewapening van de kazematten met behulp
van de wapenen, welke organiek tot de veiligheidsbezetting behooren (…). Zoodra een ernstige aanval kan worden verwacht, wordt
de stelling door een normale bezetting (troepen van het Veldleger) ingenomen, waardoor de veiligheidsbezetting voor andere taken
ter beschikking komt”. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 55, brief DvD, No.34ZG, 7-3-1939, aan CVgH, ChGS en CV.
779 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 55, brief CVgH, Sectie I, No.76ZG, 24-5-1939, aan MvD, ChGS, CV.
780 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 55, brief DvD, No.330ZG, 10-7-1939, aan CVgH, ChGS en CV.
781 NA, HKVgH, 3.09.20, 50, 1025, brief CVgH, No.1025G, 30-10-1937, aan C1eGC.
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zoomede het noodzakelijk vereischte betonwerk en c.q. de eisch van het aanbrengen van een
paalfundeering, kan ik de bezwaren van het bouwen van de kazematten in oorlogstijd (…) deelen en komt
het ook mij noodzakelijk voor, dat deze bouw telkens bij gedeelten in vredestijd plaats vindt. In verband
hiermede moge ik U voorstellen jaarlijks een dertigtal gietstalen kazematten (W.15-21) c.q. (W.21-28) te
doen bouwen", zo bericht hij de minister in maart 1938. Op het Oostfront zijn kazematten (W.21-28) te
bouwen. "In verband met de Duitse herbewapening", zo bevestigt commandant 2e Geniecommandement op
31 maart 1939, zijn lichtere dekkingen "niet meer verantwoord". In 1939 vraagt hij de kazematten opnieuw
bij de vestingbegroting 1940, naast de gebruikelijke claims voor het verbeteren van de schuilplaatsen type
'18, het aanbrengen van versperringen en het gasdicht maken en verbeteren van betonkazematten.782
Op verzoek van de chef generale staf presenteert commandant Vesting Holland J. Van Andel op 8
april 1939 een eerste betonneringsplan van zijn Sectie V783. Wanneer het Tien-Millioen-Fonds in de zomer
van 1939 nagenoeg voor grens- en kustversterkingen is bestemd en de spanningen in Europa verder
oplopen, besluit het kabinet in juli 1939 voor de uitbouw van stellingen 100 miljoen gulden aan de begroting
toe te voegen, waarvan 20 miljoen per direct beschikbaar is. Minister van Financiën D.J. de Geer geeft
meteen na de mobilisatie carte blanche voor het doen van verdere uitgaven ten laste van dit HonderdMillioen-Fonds. 784 De instelling van het fonds is een logische vervolgstap bij het opstellen van
stellingplannen en hieruit blijkt dat de regering en de minister uitgaan van het voeren van de
hoofdverdediging, en daarmee de voornaamste stellingbouw, in de Vesting Holland. De vakinhoudelijke
afwegingen omtrent plaats en aard van de stellingbouw laat men over aan de legerleiding, uiteraard voor
zover dit past binnen de opdracht die de opperbevelhebber van de regering heeft ontvangen. De minister
stelt middelen beschikbaar en gebruikt zijn positie niet om militaire vakinhoudelijke afwegingen te
beïnvloeden. Daarbij zou men kunnen opmerken dat deze middelen voor stellingbouw pas laat beschikbaar
zijn gesteld, maar dit is in lijn met de aloude afspraak, dat stellingbouw pas dan plaatsvindt, wanneer er
gemobiliseerd is. Daarnaast stelt de regering op voorhand geen limiet aan beschikbare extra middelen.
9.3

Twijfels van de minister over het krijgsplan van de opperbevelhebber, augustus 1939

Op 28 augustus 1939, wanneer Frankrijk en Engeland Duitsland de oorlog verklaren, mobiliseert het
Nederlandse leger. Hoe stelt Reijnders dat leger op? In 1925 heeft de generale staf scenario's voor de
opstelling van het veldleger voorbereid. Bij een dreigende doortocht door Zuid-Limburg zal men
concentreren in het oostelijke deel van Noord-Brabant, waar de Peeldivisie een doortocht belemmert. In
het geval van een rechtstreekse bedreiging door Duitsland zal het veldleger mobiliseren achter de IJssel. De
laatste opstelling, aangeduid als Concentratie Blauw, is vanaf 1934 ontwikkeld en uitgeschreven, waarbij
de generale staf concludeert dat het veldleger niet bij de IJssel, maar meer westelijk moet concentreren: II
en IVLK in de Gelderse Vallei, brigade A in de Betuwe, brigade B tussen Maas en Waal en IIILK ten zuiden
van de grote rivieren. Vanuit deze opstelling kan het veldleger na hardnekkige verdediging van de
Valleistelling teruggaan op de Vesting Holland, waar ILK in reserve is gehouden en het leger de eindstrijd
aangaat. Deze Concentratie Blauw is in 1936 vastgesteld door minister van Defensie Colijn, maar is niet
onomstreden binnen de legerleiding. Commandant veldleger Röell, maar ook opvolger J.J.G. van Voorst tot
Voorst, zijn van mening dat het vastnagelen van het veldleger aan de Vesting Holland een verrassend
offensief optreden van dat leger in de weg staat.785 Van Voorst tot Voorst verwacht de Duitse aanval bij de
Grebbeberg: een gebied dat zich, in vergelijking met de Vesting Holland, beter leent voor verrassende acties
van zijn veldleger. Maar waarom concentreert Reijnders de bulk van zijn veldleger voorlopig niet aan het
Oostfront, tot de Valleistelling geschikt is voor het leveren van weerstand? Zodat dat leger de Vesting
Holland gereed kan maken voor de eindstrijd, terwijl andere troepen de Valleistelling gereed maken voor
het leveren van tijdelijke weerstand? Het antwoord geeft Wilson: concentratie in de Vesting Holland is
“onaanvaardbaar, omdat dan ook de Peel-Raamstelling tijdelijk zou moeten worden losgelaten. Het zal toch
duidelijk zijn, dat het lot van de Grebbelinie en dat van de Peel-Raamstelling onverbrekelijk aan elkaar

NA, HKVgH, 3.09.20, 51, 165a, brief C2eGC, No.469G, 16-2-1938, aan MvD. Kantbrief IdG, 26-2-1938 en kantbrief CVgH, No.165aG,
30-4-1938. 54, 1089, brief CVgH, No.189G, 8-11-1938, aan C1eGC, C2eGC.
783 Luitenant-Generaal J. van Andel (1877-1972), artillerist, is kort na zijn pensionering (1 mei 1937) als reserve-officier geactiveerd
en benoemd tot commandant Vesting Holland. Uit archiefstukken blijkt dat Van Andel die functie vóór de mobilisatie al bekleedt, in
plaats van de commandant veldleger. Vanaf wanneer? Dit vraagt om nader onderzoek.
784 NA, CITB, 2.13.40, 131, brief DvD, No.352ZG, 30-6-1939, aan IdG: de eerste vermelding van het bedrag van 100 miljoen. Van Andel
heeft in april 1939 een eerste plan voor de uitbouw Vesting Holland, waarvoor in oktober 1939 daadwerkelijk 12,5 miljoen gulden
beschikbaar is gesteld. Waarschijnlijk heeft de regering in januari/februari 1939 besloten tot het instellen van het fonds voor
stellingbouw. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 61. De veronderstelling van Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 62 dat de
regering “overhaast” extra middelen ter beschikking stelt, wanneer bij een bezoek van Dijxhoorn aan Fort Blauwkapel blijkt dat “er
voor de aldaar gelegerde troepen nauwelijks afwachtingsdekkingen aanwezig waren”, is onjuist.
785 Amersfoort en Kamphuis, Mei 1940, 61 en 70-71.
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waren verbonden”. Reijnders vindt een krachtige verdediging van Noord-Brabant van zo groot belang, dat
hij daar de versterking van de Vesting Holland aan ondergeschikt maakt. Wilson meldt: “In de PeelRaamstelling zou dus onder alle omstandigheden, zo goed als maar mogelijk was, weerstand worden
geboden. Maar dit impliceerde dus, dat ook in de Grebbelinie van het begin af aan zou moeten worden
gevochten (…), tot een nader door de opperbevelhebber persoonlijk te bepalen tijdstip”.786
Op 28 augustus 1939 bepaalt minister Dijxhoorn dat hij alle uitgaven voor stellingbouw, hoger dan
50.000 gulden, persoonlijk wil fiatteren. Dit ingrijpen van de minister komt voort uit zijn onbegrip over de
strategische keuzes. Op 9 september spreekt de opperbevelhebber met Koningin Wilhelmina, premier D.J. de
Geer en de ministers Dijxhoorn en E.N. van Kleffens over zijn opdracht; waar de regering een voorkeur heeft
voor een concentratie van de defensie in de Vesting Holland, meent Reijnders door het leveren van weerstand
in de Valleistelling tijd te kunnen winnen voor het stellen van de inundaties in het hart van het land en tegelijk
de Peel-Raamstelling noordelijk aan te leunen, zodat geallieerde troepen vanuit het zuiden ons te hulp kunnen
komen. Reijnders begrijpt niet dat de regering buiten de Vesting Holland van hem “symbolisch verzet”
verwacht. Omgekeerd begrijpt Dijxhoorn niet hoe de opperbevelhebber verwacht dat II en IVLK, na het leveren
van hardnekkige weerstand in de Valleistelling, terug zullen gaan door gestelde inundaties van het Oostfront,
om in de Vesting Holland de eindslag aan te gaan. Reijnders betoogt dat, wanneer de minister hem toe zou staan
om nu al inundaties te stellen, de opstelling van het veldleger binnen de Vesting Holland voor hem niet
bezwaarlijk is. Hoewel de opperbevelhebber uit een bespreking met de regering concludeert dat de twee
korpsen in de Valleistelling kunnen blijven staan, krijgt hij op 9 september toch opdracht om bij een
“overmachtige aanval” op het land, onder achterlating van een achterhoede in de Valleistelling, ogenblikkelijk
naar het Oostfront terug te trekken. Wanneer de vijand alleen ten zuiden van de rivieren aanvalt, mogen alleen
de troepen die daar staan weerstand bieden; I LK zal in de Vesting Holland blijven. Die opdracht bij
overmachtige aanval brengt de opperbevelhebber in een spagaat, zo meent Reijnders. Hoe kunnen zijn twee
korpsen bij een overmachtige aanval direct teruggaan op het Oostfront en dat verdedigen, terwijl de inundaties
niet gesteld zijn? Hij stelt daarom voor om ook de Valleistelling uit te bouwen: dan hoeven de korpsen niet
meteen te marcheren, wanneer er een Duitse aanval komt. Daar kan minister Dijxhoorn zich niet in vinden. Hoe
kunnen de manschappen de slag aangaan in een Valleistelling, die niet voor de strijd gereed is, om daarna door
inundaties naar de Vesting Holland terug te keren, om opnieuw strijd te leveren? Dat is een onmogelijke opgave.
Ook verwacht hij dat er in de dagen vóór het uitbreken van de oorlog kans is om de inundaties van het Oostfront
te stellen, net zoals dat in de Valleistelling mogelijk zal moeten zijn. De minister vraagt zich af waar Reijnders
zijn troepen wil laten vechten: levert hij hardnekkige weerstand in de Vesting Holland, dan moet hij zijn mannen
daar aan het werk zetten. Wenst hij de hardnekkige verdediging in de Valleistelling te voeren, dan is de minister
ook akkoord, maar dan hoeft de opperbevelhebber Vesting Holland niet uit te bouwen. Dijxhoorn eist dat
Reijnders kiest: hom of kuit.
Commandant veldleger Van Voorst tot Voorst adviseert ondertussen de minister, weinig verrassend,
om de voorkeur aan de Valleistelling te geven. Hij betoogt dat hier minder gevaar is voor luchtaanvallen, terwijl
de artillerie er een betere dracht heeft en troepen er minder last van open terrein en hoge grondwaterstanden
hebben, dan in de Vesting Holland. Bovendien heeft de commandant de Poolse veldtocht geanalyseerd. Hij
verwacht daaruit dat de “Duitse mokerslag” bij de Grebbeberg zal plaatsvinden. Ook Winkelman wil de
Valleistelling uitbouwen, zo schrijft hij in 1949: "Juist in september 1939 en de daaropvolgende maanden, toen
de Grebbestelling nog in het geheel niet in staat van verdediging gebracht is, is het nog gevaarlijker dan in een
later stadium, om meer dan de helft van het leger in een niet goede stelling in contact te laten komen met de
tegenpartij en deze troepen na enige dagen te laten teruggaan, ter hardnekkige verdediging van een volgende
stelling". De kwestie geeft aanleiding tot discussie. Zowel de commandant veldleger als commandanten II en
IVLK zijn, gezien de beperkt beschikbare troepen, voor uitbouw en verdediging van de Valleistelling. De
voorkeur van commandant A.R. van den Bent is opmerkelijk. In 1938 en opnieuw in 1939 stelt hij naar
aanleiding van oefeningen op de kaart en in het terrein, dat de Valleistelling belangrijke nadelen heeft, op grond
waarvan hij verdediging van het Oostfront prefereert. Ook de chef staf hoofdkwartier veldleger kolonel A.H.
Schimmel acht de verdediging van de Valleistelling onmogelijk, zolang deze niet afdoende met inundaties
beschermd is, zoals in september 1939 het geval is.787 De commandant veldleger blijft, volgens Reijnders zelfs
“meer dan wenselijk is”, pleiten voor stellingbouw, juist in de Valleistelling. Maar de opperbevelhebber wil in
oktober 1939 niet verder gaan dan de commandant op te dragen de stelling gereed te maken voor hardnekkige
verdediging, zodat er tijd is om de inundaties van de Vesting Holland te stellen. Reijnders vindt dat ook de
commandant zich neer moet leggen bij de regeringsopdracht.788

Wilson, Vijf oorlogsdagen, 59, 60.
Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1a-b, 36-41. 1c, 106: in 1948 acht W. Röell in 1948 de keuze voor de Valleistelling als
hoofdstelling verkeerd. Zij is slechts een omgebouwde voorpostenstelling.
788 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XIV, 3. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 19, 138, 420.
786
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9.4

De eerste betonnering van Vesting Holland, 1939

9.4.1

Op oude leest geschoeid: het versterkingsplan van Sectie V Vesting Holland, april 1939

Hoe reageert de staf van de Vesting Holland op deze ontwikkelingen? Het versterkingsplan van de Sectie V
Vesting Holland uit april 1939 is er op gericht om als eerste de veiligheidsbezetting van de vesting met 19
bataljons infanterie en 15 batterijen artillerie onder beton te brengen. Het plan voorziet daarom in een eerste
uitbouw met 2.660 gewapend betonnen schuilplaatsen, kazematten en commandoposten (W.15-21), voor een
bedrag van 12,5 miljoen gulden. Net als tijdens de mobilisatie 1914-‘18 is het merendeel van deze versterkingen
te bouwen op terreinen met een lage grondwaterstand. Het standaard toegepaste 'Schema voor een mitrailleur,
tirailleur, mortier- of kanonnest' bestaat uit “groepsnesten”, kunstmatige aardophoging, dat omgeven is met een
"versperring van struikeldraden" en waarin een slingerend getraceerde loopgraaf met munitienissen is
uitgegraven, met vier tijdelijke schuilplaatsen en een kazemat.789 Commandant Van Andel wil direct starten met
de aanleg van 134 groepsnesten, waarvan 98 stuks aan het Oostfront, zodat zijn stelling daar voldoende diepte
krijgt. Het Zuid- en Westfront acht hij afdoende beschermd achter rivieren en Noordzee: zij krijgen
respectievelijk 16 en 20 versterkte nesten. Deze eerste bouwfase moet uitgevoerd zijn vóórdat vijandelijkheden
uitbreken. Spoedig zal een tweede bouwfase met nesten en betonwerken volgen, waarvan 1.988 stuks, bijna 80
procent, in het Oostfront, speciaal Groepen Utrecht en Merwede. 790 De 104 gewapend betonnen
wegversperringen liggen ook hier, waarvan 75 stuks in Groep Utrecht. Deze groepsnesten van Van Andel zijn
omvangrijker dan de werkelijk gerealiseerde aardwerken. De inspecteur der genie vreest dat die grote omvang
vijandelijk vuur aan zal trekken. Hij verbaast zich er ook over dat hoofd Sectie V kolonel H.L. van Roijen
betonwerken uit voorschrift VII wil bouwen: "Aangenomen is dat kazematten Vc en IIc worden gebouwd.
Kazematten IIc zijn zoo noodig te combineren met schuilplaatsen Ic", zo stelt Van Andel. 791 De Sectie V
becijfert dat hiervoor 61.000 m3 cement nodig is, 93.500 m3 zand, 162.000 m3 grind en 17.500 ton
betonijzer. Maar Van Roijen mag de bestelling niet plaatsen: in april 1939, enkele maanden vóór de regering
het Honderd-Millioen-Fonds creëert, ontbreken nog de financiële middelen voor de uitbouw. En juist op dat
moment vraagt de uitbouw van stellingen buiten de Vesting Holland alle aandacht.
Kort na de mobilisatie zet de opperbevelhebber de machinerieën in werking om de Vesting Holland
daadwerkelijk te versterken. Op 4 september vraagt commandant Vesting Holland de benodigde 12,5
miljoen gulden aan. Ook hij wil nu G-kazematten bouwen: "als eerste urgentie (…) 98
mitrailleurkazematten, welke, als klein onderdeel van hetgeen voor een krachtige verdediging feitelijk
nodig zou zijn, volstrekt onmisbaar moeten worden geacht. Gezien echter de omstandigheid, dat de bouw
van betonnen kazematten veel beton en veel tijd vordert en dat bovendien hun diepe schietgaten ernstig
bezwaar opleveren, acht ik het beter om geen betonnen, doch, evenals aan de grenzen en in de Grebbelinie,
gietstalen kazematten toe te passen". Van Andel wil de koepels per omgaande bestellen. "Ernstig overwogen
is, welk type in aanmerking zou komen. Feitelijk zou, in een permanente stelling, als de onderhavige, waarin
langdurig weerstand moet kunnen worden geboden en zwaar vijandelijk vuur kan worden verwacht, alleen
het zwaarste type (W.21-28) op zijn plaats zijn. Ik acht het echter niet wel mogelijk om dergelijke zware
kazematten in redelijken tijd te maken, zoodat, in de huidige omstandigheden, het streven zou kunnen
leiden tot schade voor de verdediging, wegens het niet tijdig gereed zijn van die kazematten". De
commandant pleit voor het ontwerp van een G-kazemat met weerstandsvermogen (W.15-21). Wanneer
DEMKA wekelijks zes koepels levert, waarvan de eerste over vijf weken, zal het Oostfront binnen vijf
maanden "van zijn eerste uitrusting met stalen kazematten voorzien kunnen zijn, zij het dan ook
provisorisch opgesteld". Met die campagne zal de veiligheidsbezetting van twee brigades en enkele
regimenten gekazematteerd zijn.792
Bij de Poolse veldtocht blijken kazematlinies en tankversperringen de Duitse oorlogsmachine niet te kunnen bedwingen.
Kapitein W.P.J.A. van Roijen bewondert de prestaties van de ‘Pantzerarmee’: “zelfs bij de gebleken juistheid van alle
fouten en gebreken, welke thans op Poolsche rekening worden geschreven, valt het niet te ontkennen, dat men hier een
bijna verbijsterende operatiesnelheid heeft weten te bereiken”. Door verzwaring van stootkracht en snelheid zijn lichte

De nesten zijn polderland-tegenhangers van “mitrailleurgroepssteunpunten in hoog terrein”. J.H. de Man, De inrichting van
stellingen overdruk Militaire Spectator, 1924. Het mitrailleurgroepssteunpunt in polderland ligt op terpgrond bij boerderijen, met
schuilplaats of kazemat in nabijheid van bebouwing. Is dit in een inundatiestelling niet mogelijk, dan is het mitrailleurgroepsteunpunt in ophoging boven het volledige inundatiepeil aangelegd, liefst met een ‘Schuilplaats voor een geweer- of mitrailleurgroep
Type I’, voorschrift VII.
790 De Groep Utrecht is met 781 betonwerken het dichtst versterkt; Groep Merwede krijgt 497 betonwerken, de noordelijke Groepen
Naarden, Nieuwersluis en de zuidelijke Groep Lek krijgen respectievelijk 284, 71 en 355 betonwerken.
791 NA, IdG, 2.13.45, 3305, tekeningen, schema's, opgaven en buigstaten: VgH, Sectie V, tekening No.A1258, 8-4-1939, 'Schema voor
een mitr-tirr-mortier-kanonnest in terrein met lage grondwaterstand'.
792 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 56, brief CVgH, Sectie V, No22G, 4-9-1939, aan OLZ.
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divisies veranderd in pantserdivisies. 793 Met deze berichten groeit bij de opperbevelhebber de zorg over de
kwetsbaarheid van gekazematteerd vuur. Op 20 september 1939 bestudeert de militair attaché te Berlijn, Sas, op
uitnodiging van het Duitse leger de veroverde stellingen bij Mlawa. De Duitsers zijn te spreken over de Poolse
flankerende mitrailleurkazematten: een "eenvoudig type, ongeveer als de Tsjechische 'bunkers' welke ik zag in
Sudetenland nabij Gablonz (…). "In het bijzonder de omstandigheid, dat geen schietopening of kijksleuf naar voren is
aangebracht, waardoor de bedieningen minder door de handelingen op het gevechtsveld werden beïnvloed en, moreel
ongeschokt, vuur konden afgeven, als de vijand dicht is genaderd en zoodoende krachtig in het gevecht ingrijpen". Sas
roemt de betonkwaliteit, maar vindt de trechtervormige schietgaten (100 x 30 cm) te groot, "waardoor het in
verschillende gevallen is gelukt mitrailleurs en bedieningen door voltreffers en scherven van projectielen Pantzer
Abwehr Kanone buiten gevecht te stellen". De stelling is door een echelon vechtwagens doorkruist, om artillerieposities
uit te schakelen, waarna een tweede infanterie echelon gekazematteerde wapens vernietigt en het geraamte van de
stelling breekt. Hierna is er extra aandacht voor de bestrijding van vechtwagens in de Nederlandse stellingen.794

9.4.2

Bijstelling van het plan Vesting Holland: samenwerking Sectie V en het CITB, september 1939

Reijnders gaat niet akkoord met de bouw van verouderde schuilplaatsen en kazematten volgens voorschrift
VII in de Vesting Holland. Een gevolg van de intensieve bouwcampagne voor van grensversterkingen is dus
dat de legerleiding pas tijdens de mobilisatie aandacht heeft voor de noodzakelijke modernisering van het
versterkingsplan voor de Vesting Holland. Op verzoek van Reijnders levert het CITB in september 1939 het
eerste bestekdeel voor de G-kazemat (W.15-21) aan de Sectie V Vesting Holland.795 Enkele weken later, op
21 september dient Van Andel een aangepast versterkingsplan voor 12,5 miljoen gulden in. "Dit bedrag
moet beschouwd worden als (…) voldoende voor de eerste behoefte, te verwerken in eenige maanden. Het
juist benoodigd bedrag kan eerst worden vastgesteld als de troepenopstellingen, vuurplaats enz. volledig
bekend zijn". Zeven miljoen gulden is bestemd hij voor de bouw van 1.000 gefundeerde gewapend betonnen
schuilplaatsen en 100 gewapend betonnen fundaties en betonbekledingen voor mitrailleurkoepels. 796
Daarnaast wil hij 750 gewapend betonnen opstellingen voor lichte mitrailleurs (W.12-15) en (W.15-21) en
100 flankerende gewapend betonnen kazematten voor zware mitrailleurs, voor respectievelijk 1 miljoen
en 750.000 gulden. Voor struikeldraadhindernissen van 250 km lengte reserveert de commandant 1,3
miljoen gulden, aangevuld met 300 m pantserwagenversperring ten koste van 150.000 gulden. Ten slotte
wenst hij 350.000 gulden voor de bouw van twintig kazematten voor pantserafweergeschut, "met
gebruikmaking van bestaande pantserplaten uit het Algemeen Verdedigings Park".797 Maar buiten de Gkazematten zijn ook in dit plan opnieuw ontwerpen uit voorschrift VII opgenomen. Van Andel wil
schuilplaatsen voor een geweer- of mitrailleurgroep Ic en Id in de varianten (W.15-21) en (W.21-28), maar
ook de flankerende kazemat IIc (W.15-21). Het gebruik van oude typen hoeft niet te verrassen: kolonel Van
Roijen, na de mobilisatie Van Andels hoofd Sectie V, is als voormalig eerstaanwezend ingenieur gewend om
met het voorschrift VII te bouwen. Ook met het bijgestelde plan gaat de opperbevelhebber, zoals te
verwachten, niet akkoord. Twee dagen na Van Andels aanvraag van 21 september 1939 adviseert de
opperbevelhebber minister Dijxhoorn het krediet van 12,5 miljoen gulden te verstrekken, op voorwaarde
dat Van Andel alleen de groepsnesten aanlegt.
De minister besluit op 27 september dat bouw van kazematten en schuilplaatsen in de Vesting
Holland in nauw overleg met de inspecteur der genie moet gebeuren. Dijxhoorn bepaalt ook dat het CITB
de helft van de benodigde koepels (W.15-21) voor Vesting Holland in België mag bestellen.798 Van Roijen
krijgt opdracht om samen met het CITB de schuilplaats Type I uit voorschrift VII te verbeteren tot
schuilplaats P.799 De minister beveelt ook om 1.200 groepsnesten aan te leggen, in plaats van de 1000 die
W.P.J.A. van Roijen, ‘De aanval op de Poolsche Bunkerlinie voor Mlawa’ en ‘De Veldtocht in Polen’, Militaire Spectator, 1939, 250254. Van Roijen concludeert: “Ergo het oude recept: concentratie van macht, verkregen door massavorming! Le bon Dieu est toujours
avec les gros bataillons!”. Zie ook B. Koning, ‘Militaire lessen uit den oorlog in Polen’, Militaire Spectator, 1939, 222-228.
794 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1111, stuk 3065G, 'Verslag van een reis naar Polen van den Nederlandschen militaire attaché te
Berlijn', 20-9-1939, Berlijn, Sas. NA, CITB, 2.13.40, 131, brief AHK-GS, Sectie IIIa, No.2090ZG, 11-11-1939, aan IdG. Dit is het tweede
rapport Sas over Poolse versterkingen, o.a. over de risico’s van gebrekkige maskering.
795 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 56, brief CVgH, Sectie V, No.22G, 4-9-1939, aan OLZ. NA, CITB, 2.13.40, 102, tekening CITB,
No.1823/tG, in 1 blad (19-9-1939), 'Houten hulpstuk voor ventilatieaggregaten', No.1821/tG, in 1 blad (20-9-1939), 'Details
gietstalen koepel, dik max. 140 M.m., dsn 1750 M.m., voor bestek 39/X Ingang c.a.', No.1822/tG, in 1 blad (21-9-1939), 'Details
gietstalen koepel, dik max. 140 M.m., dsn 1750 M.m., voor bestek X/X Ingang c.a.'. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 472.
796 Op de forten hebben de werken weerstandsvermogen (W.21-28), daarbuiten (W.15-21). Van Andel wil 2 miljoen gulden voor
1.000 nesten, elk voor één groep, incluis vijf semipermanente schuilplaatsen en, waar nodig, kazemat in hout en aarde.
797 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 56, brief CVgH, Sectie V, No.102G, 21-9-1939, aan OLZ.
798 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 56, brief AHK, Sectie IIc, No.6710, 23-9-1939, aan MvD. Brief DvD, Geh.Litt.B300, 27-9-1939, aan IdG.
799 Schuilplaats P is in plattegrond vrijwel gelijk aan Type I. Aan de keelzijde een portaal met gebroken ingang, met geweervuur
gedekt vanuit de afwachtingsruimte. Nieuw is de gassluis. Ook de front- en zijdekking (resp. 1,5 m en 1,25 m) zijn gelijk aan Type I.
De bovendekking is vanwege het gevaar van het luchtwapen verzwaard van 1,2 m naar 1,6 m, met uitstekende wapeningsstaven
voor maskering. Ter besparing van materiaal is de bovendekking wel boven de afwachtingsruimte, maar nauwelijks boven het
portaal en zijdekkingen verzwaard. Deze aanpassing is nodig om (W.15-21) en (W.21-28) te bereiken. NA, CITB, 2.13.40, BG1882,
793
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Van Andel wenst.800 Door deze nesten in en aan de rand van de inundaties te plaatsen, krijgt het front meer
diepte. Om de kosten te verlagen wil de minister geen oude typen betonkazematten, maar gewapend
betonnen loopgraven toepassen. Nu de eerste versterking van de Vesting Holland is bepaald, splitst men
het werk op en besteedt deze aan bij grote bouwmaatschappijen.801 In oktober 1939 contracteert het CITB
Eerste Nederlandsche Cement Industrie en Cement Maatschappij voor de levering van 54.000 ton cement,
bestemd voor schuilplaatsen P en G-kazematten van Oost- en Zuidfront.802 Eind oktober is de bouw in volle
gang. Kapitein Lohmeijer, die tijdens de zomer van 1939 maskeringen verzorgde in de Rivierenstelling,
trekt nu langs het Oostfront.803 In oktober en november werkt Van Roijen met het CITB aan het ontwerp
van G-kazematten in de varianten 14 (W.15-21) en 17 cm (W.21-28) gietstaal. De Man verzorgt de
detaillering van schietgat, schietgatafsluiting, boldoorvoer, ingangsschacht met deur, buisleidingen,
ventilatieaggregaat, bodemplaten en ankers, terwijl Van Roijen fundering en wapening voor rekening
neemt. In december 1939 zijn de eerste twintig koepels voor het Oostfront gereed: vijf koepels voor Groep
Naarden en respectievelijk vier, zeven en vier stuks voor Groepen Nieuwersluis, Utrecht en Merwede.804
Die kazematten bouwt Van Andel in de groepsnesten, maar ook op bestaande verdedigingswerken. Zo
schroomt de Sectie V niet om op Fort Vechten drie gietstalen kazematten (W.21-28) bovenop de acht meter
hoge fortwal te bouwen, bijvoorbeeld direct naast de noordelijke kanonremise.805 Niet alleen zijn de werken
zo zeer zichtbaar, ook vallen ze gemakkelijk ten prooi aan onderschieting. Door toe te geven aan deze
wensen van de tactische commandanten gaan de voordelen van de G-kazemat geheel verloren. De
resterende koepels van de eerste versterkingsfase zijn in januari en februari 1940 geleverd. In 1939 versnelt
Rijkswaterstaat met Defensie de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, waardoor de inundaties in de
hoofdweerstandszone van onder andere de Houtensche Vlakte sterk verbeteren. De minister besluit in
september 1939 daar ook flankerende betonkazematten te bouwen. Na overleg met het CITB presenteert
Van Roijen op 12 oktober 1939 een ontwerp voor een gewapend betonnen mitrailleurkazemat (W.21-28),
technisch verwant aan de B-kazemat van de Rivierenstelling, met zware front- en bovendekking.806
[132 foto gereconstrueerd groepsnest 1939, Sint-Anthoniedijk, Fort Ruigenhoek, Vesting Holland 2000]
[133 foto G(180°lv) in weerstandsvermogen (W.15-21) 1940, Fort Everdingen, Vesting Holland 2018]
[134 foto P-schuilplaats in weerstandsvermogen (W.15-21) 1940, Mijndensedijk bij de Drecht, Loenen aan de Vecht, Vesting
Holland 2019]

tekening H Sectie V VgH, No.1396, in 2 bladen, blad 1 (30-9-1939), 29-12-1939, 'Schuilplaats voor geweer- of mitrailleurgroep.
Plattegrond en doorsneden. (W.15-21)'.
800 NA, CITB, 2.13.40, BG1884, brief OLZ, Sectie IIc, No.11055ZG, 12-1-1940, aan CVgH, met terugblik op september 1939.
801 De Amsterdamsche Ballast Maatschappij legt na 28 september 1939 tussen Naarden en Nieuwersluis 96 groepsnesten aan. Het
bestek is op 9 oktober gereed. Voor elk groepsnest is 3.885 m3 zand nodig, waarvoor men tractoren en draglines inzet. Elk nest kost
5.600 gulden, inclusief onder profiel brengen en afwerken, exclusief gewapend betonnen loopgraaf met drie geknikte delen, 4 m
lengte elk, met front- en keeldekking (resp. 80 cm en 40 cm), breedte en gedekte stahoogte (resp. 1,4 m en 1,8 m) en open
bovenzijde, acht men deze S-vormige, aangeaarde loopgraaf een alternatief voor een deel van de kazematten. Deze loopgraaf van
Sectie V VgH is te zien vóór Fort Blauwkapel. NA, CtAD, 2.13.47, 139-1946, 169, 'Stukken betreffende de Amsterdamsche Ballast Mij
inzake schadevergoeding wegens 1) bouw verdedigingswerken, Sectie V, Oostfront, Groep Naarden, 2) aanleg aarden baan rijksweg
no. 12, 3) bouw van spuisluis in de Grebbe nabij Wageningen door de Genie'. Van 96 nesten zijn er op 10 mei 1940 70 gereed; 4 stuks
zijn afgewerkt. Er is 272.000 m3 zand aangevoerd. NA, CITB, 2.13.40, BG1883, tekening H Sectie V, No.1424, in 1 blad, 7-11-1939,
'Gewapend-betonnen groepsnest',
802 NA, CITB, 2.13.40, BG1880, contract ENCI-CeMij, 10-1939, in map 'diverse aantekeningen'.
803 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1111, 2774G, brief CVgH, No.267G, 16-10-1939, ongeadresseerd.
804 NA, CITB, 2.13.40, 92, brief Sectie V, Oostfront VgH, No.1339G, 10-12-1939, aan DEMKA: drie typen: 135° (7x), 225° (11x) en 270°
(2x). 93, tekening Sectie V VgH, No1399, 3-10-1939, calque, 'Schema Paalfundering kazemat met stalen mitrailleurkoepel'. 102,
tekening CITB, No.1824/tG, in 2 bladen, 1e blad (3-10-1939), 'Details gietstalen koepel, dik max. 140 mm, doorsnede 1750 mm, voor
bestek X/1939, Schietgat' en 2e blad (7-10-1939), 'Wanddikten ingangsschacht'; tekening CITB, No.1827/tG, in 1 blad (21-10-1939),
'Buisleidingen, bodemplaten en ankers'; tekening CITB, No.1825/tG, in 2 bladen, (30-10-1939): 'Details gietstalen koepel, dik max.
170 mm, doorsnede 2500 mm, voor bestek X/39, wanddikten ingangsschacht'; tekening CITB, No.1828/tG, in 1 blad (26-10-1939),
'Gietstalen kazemat. Onderdelen afsluiting Klep'. 94, brief N.V. Rotterdamsche IJzer- en Metaalgieterij v/h A. Rademakers Tandwiel
en Machinefabriek, OG/157516, 13-10-1939, aan CITB: de bolaffuiten zijn besteld. 95, tekening CITB, No.1834/tG, in 1 blad (9-111939), 'Gietstalen kazemat. Opstelling mitrailleur en ventilatie- en afzuiginrichting', variant 17 cm (W.21-28). 93: tekening Sectie V
VgH, No.1425, 2e blad (10-11-1939), 'Kazemat met gietstalen koepel variant gz(135°-180°-225°)', wapening; tekening Sectie V VgH
No.1426, 3e blad (10-11-1939), 'Kazemat met gietstalen koepel variant gz(135°-180°-225°)', met opgave wapeningsijzer cf.
voorschrift VII.
805 De betononderbouw aan ’s-vijands zijde heeft hier een hoogte van 3 meter; vanwege de ligging is het gevaar voor ondermijning
groot. Een evident voorbeeld van het kwaliteitsverschil tussen het werk van CITB en Secties V: de aanpassing van het betonwerk dat
Van Roijen ontwerpt voor gietstalen kazematten in groepsnest (i.p.v. inundatiekering), maakt het mogelijk om tactische wensen te
faciliteren, die de technische en operationele kwaliteit van het ontwerp van de G-kazemat teniet doen. Zie ook de recent blootgelegde
G-kazemat uit 1940 in de frontwal van Fort Everdingen: hier is tenminste het profiel laag gehouden, anders dan bij de G-kazemat (en
bijbehorende P-schuilplaats) op de frontwal van het Muizenfort te Muiden, ter frontale bestrijking van de Naardertrekvaart.
806 NA, CITB, 2.13.40, BG 1883, tekening H Sectie V VgH, No.1411, in 3 bladen, blad 1 (12-10-1939), 'Flankeerende
mitrailleurkazemat’ met front- en bovendekking van 1,95 m.
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9.4.3

Plotselinge concurrenten in Vesting Holland: de Sectie V en het CITB, november 1939

Hoe vlot die samenwerking tussen het CITB en de Sectie V Vesting Holland? Is die sectie in staat aan de
opdracht voor een solide versterkingsplan te voldoen? De Secties V van de commandementen bestaan in
vredestijd immers vrijwel alleen op papier en worden bij mobilisatie samengesteld uit onder meer
eerstaanwezend ingenieurs en reserveofficieren: een groep, waar al bleek, dat deze niet bepaald bekend
staat om een innovatief fortificatorisch inzicht. De gemobiliseerde Secties V veldleger en de Vesting Holland
maken echter deel uit van parate legereenheden, waar tactische commandanten behoefte hebben aan
solide, maar pragmatische, snelle oplossingen. De door de wol geverfde genisten van het CITB streven juist
naar gestandaardiseerde, technisch correcte ontwerpen. Deze spanning kan leiden tot verschil van inzicht
en is zelfs de kiem voor een conflict. Zo leveren het CITB en de Sectie V Vesting Holland eind 1939 een
concurrerend ontwerp voor de G-kazemat voor pantserafweergeschut. Op 26 juli 1939 draagt de inspecteur
der genie het CITB op dit ontwerp voor het stuk 4,7 cm te leveren. Hij wil ook inlichtingen over een kazemat
voor het stuk 7 Veld.807 Drie maanden later, op 28 september, maant het Algemeen Hoofdkwartier tot spoed.
"Vertraging van den bouw is in de gegeven omstandigheden niet toelaatbaar", zo meent Reijnders.808 Ook
de commandant veldleger protesteert als blijkt dat het BS geen tekeningen heeft ontvangen. "Als met de
werkzaamheden niet onmiddellijk begonnen wordt, zal hiervan het gevolg zijn, dat de bouw van
verschillende pag-kazematten naar de zomer van 1940 zal moeten worden verschoven, daar de Minister
van Waterstaat J.W. Albarda in het wintertijdperk geen toestemming tot het bouwen in bandijken kan
geven", zo waarschuwt Van Voorst tot Voorst. Deze aandrang heeft gevolg. In oktober 1939 bericht het
hoofd CITB dat zes mangaanstalen kanonkoepels (W.21-28) volgens tekening 1414/tG bij de S.A. Cockerill
te Seraing zijn besteld, waaronder die voor Lunet 1, Batterij aan de Overeindsche Weg en Fort 't Hemeltje.809
Enkele weken later, op 2 november 1939, kiest het CITB in overleg met Algemeen Hoofdkwartier ook hier
voor de wanddikten 14 (W.15-21) en 17 cm (W.21-28). Met de Commissie van Proefneming is een houten
model beoordeeld. De kanonkoepel heeft een plattegrond in de vorm van een sferische driehoek: de juiste
afmetingen voor de stukbediening, die, nadat de wielen zijn verwijderd, het gespreide affuit verankert aan
aangegoten punten op de koepelwand.810 De monding van de loop van het terugstootloze kanon steekt uit
het schietgat, beschermd door een aangegoten, getrapte luifel die vanwege de aan het stuk bevestigde
richtmiddelen een asymmetrisch aanzicht heeft. Naar behoefte kan men kiezen uit een schootsveld van 30°
(frontaal) of 45° (flankerend).811 De detaillering van schietgatafwerking, deuren, afzuiging en dergelijke zal
het CITB afronden.
De commandant Vesting Holland gaat het allemaal niet snel genoeg. Op 10 november 1939 richt hij
zich tot de opperbevelhebber: hij heeft zijn Sectie V een eigen ontwerp voor de kanonkoepel (W.15-21) of
(W.21-28) laten maken: een vereenvoudiging van het CITB-ontwerp.812 Deze heeft nu een vrijwel verticaal
aflopende frontdekking en de luifel is niet meer getrapt. De Sectie V wil het betonwerk tot op de koepel
voortzetten. Van Roijen kiest voor meer pragmatische oplossingen: "Vermeend wordt, dat in de van voren
en van achteren open koepels voldoende tocht zal heersen om de kruitdamp, welke uit het sluitstuk en de
patroonhulzen ontwijkt, te verwijderen, hetwelk desnoods, door het kunstmatig opwekken van tocht door
wapperen met een als waaier gebezigd stuk doek, bordpapier of triplex, bevorderd kan worden. Bovendien
kunnen ledige hulzen na elk schot buiten de koepel geworpen worden of omgekeerd in een kistje met zand
geplaatst (…). Mochten niettemin bezwaren van den kruitdamp ondervonden worden of mocht men er te
zijner tijd toe willen overgaan om een deur als scherfweer aan te brengen, dan kan altijd nog een kleine
ventilator zonder gasmasker worden aangebracht, waartoe dan op een geschikte plaats een opening in den
koepelwand kan worden geboord". Maar Van Roijen vindt dit niet nodig. De deur kan men vervangen door
een scherfweer, op enige afstand van de koepel te plaatsen. Op 11 november 1939 stelt Van Andel voor om
in de Vesting Holland 36 stuks te bouwen; genoeg om de helft van het stuk 4,7 cm, meegevoerd door elk
NA, IdG, 2.13.45, 1516, brief IdG, No2171G, ongedateerd, aan DAM. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 63 voor de overige materialen.
NA, CITB, 2.13.40, 93, brief AHK, afdeling Landmacht, No.7569ZG, 28-9-1939, aan IdG.
809 NA, CITB, 2.13.40, 93, brief HK Veldleger, Sectie I, No.3553G, 11-10-1939, ongeadresseerd. 92, kladbrief CITB, No.1223/tG,
oktober 1939, aan EaI Utrecht. Het CITB-nummer dateert uit mei 1939. Met Van Roijen is gekozen voor mangaanstaal.
810 De interne breedte en lengte is 3 m bij 2,6 m. "De koepel is zoodanig ontworpen, dat de onderrand daarvan voldoende diep in het
gewapend betonwerk reikt om, vooral aan 's-vijands zijde, het doordringen van projectielen tot onder de koepel te voorkomen.
Hierdoor is tevens de inwendige hoogte van den koepel (2,1 m.) zoo groot geworden, dat men zich rechtopstaande daarin kan
bewegen”. Het kanon is via de achteringang (breed 1,2 m, hoog 93 cm) in de kazemat gebracht.
811 In de dekking een afsluitbaar periscoopgat. Incluis luiken weegt de koepel (W.21-28) 50 ton. De Man wil de helling van het
frontpantser verflauwen, zodat treffers beter afketsen. Vanwege het hoge kazematgewicht en het effect die de versmalling op de
kanonbediening heeft, ziet hij daar van af. NA, CITB, 2.13.40, 93, kladbrief CITB, No.70/P, 10-11-1939, aan IdG.
812 NA, CITB, 2.13.40, BG1882, tekening CITB, No.1835/tG, in 1 blad (2-11-1939), 'Gietstalen koepel' van 14 cm; 102, tekening CITB
No.1838/tG, in 3 bladen, 1e blad (4-11-1939), 'Kazemat met gietstalen koepel voor pag van 4,7 cm'. BG1882, tekening VgH, H Sectie
V, No.1427, in 1 blad (10-11-1939), 'Gietstalen koepel voor pag 4.7'. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 56, brief CVgH, Sectie V, No.508G,
11-11-1939, aan OLZ.
807
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legerkorps, onder te brengen. Volgens een offerte van DEMKA kan na acht weken de eerste koepel gereed
zijn, waarna de fabriek er drie per week levert, de laatste in april 1940. Naast eenmalige modelkosten van
2.960 gulden vraagt de fabriek per koepel 9.845 gulden. Inclusief kosten voor betonwerk en fundering
denkt Van Andel voor 770.000 gulden het karwei te klaren.813
Frappant is dat het CITB tegelijkertijd het technisch volmaakte ontwerp uitwerkt. Op dezelfde dag
dat De Man het ontwerp van Van Roijen ontvangt, bericht hij in een kladbrief aan inspecteur der genie dat
offerte is aangevraagd voor het leveren van vijf, tien en vijftien koepels bij DEMKA en S.A. Cockerill te
Seraing. De fabrieken vragen dezelfde prijs: dezelfde als de opgave aan Van Andel. Van Usines Gustave Boëll
te La Louvière is geen bericht ontvangen. Verder bericht De Man dat het CITB de inrichting van de koepel
afrondt. Hij wil voor de bestelling de aantallen koepels met 30° en 45° schootsveld ontvangen. Op 14
november 1939, in dezelfde week als Van Andel, biedt het hoofd CITB zijn ontwerp aan de
opperbevelhebber aan. Bij een fundering op staal zullen de kosten 14.500 gulden per kazemat zijn. Drie
dagen later zijn de drie bladen met schietgat, deurafsluiting en dwarsdoorsneden gereed.814 In november
1939 kiest de opperbevelhebber voor het CITB-ontwerp en vraagt hij de minister de inspecteur op te dragen
om 160 gietstalen kanonkazematten in de Vesting Holland en Vallei-Peel-Raamstelling te bouwen.815 Want
ook de kanonnen 4,7 cm pantserafweergeschut van bijvoorbeeld IIILK zijn niet gekazematteerd. Eerder, op
28 oktober 1939 meldt de commandant veldleger dat het ontwerp zo goed als gereed is. Negen weken na
aanvang van de fabricage, dus vroeg in het nieuwe jaar, zal men de eerste koepel leveren, maar het is de
vraag of het BS in de wintermaanden kan bouwen.816 Het aanbieden van de twee concurrerende ontwerpen
voor kazemattering van hetzelfde wapen is opmerkelijk. Het voorval heeft de samenwerking tussen het
CITB en de Sectie V Vesting Holland niet bevorderd. Het is een voorbode van wat komen gaat.
[135 tekening 1:10, pg, dsn gietstalen pag-koepel, CITB, november 1939, NA]
[136 tekening 1:20, dsn gietstalen pag-koepel, Sectie V Vesting Holland november 1939, NA]

9.5

De eerste betonnering van de Vallei-Peel-Raamstelling, 1939

9.5.1

Koortsachtige bedrijvigheid en beginnende ergernissen, september 1939

Hoe verloopt die samenwerking tussen vredes- en oorlogsorganisatie van de genie elders in Nederland? Als het
grootste deel van het veldleger zich in Valleistelling en Peel-Raamstelling concentreert, treffen zij daar het BS
aan. In het voorjaar 1939 heeft de commandant veldleger ingestemd met de eerste betonnering. Hij tracht na
de mobilisatie de stellingbouw te versnellen. De eerste prioriteit, zo bepaalt hij in een brief aan commandanten
IIe en IVe Divisie, is het oprichten van semipermanente versperringen en gevechtsopstellingen volgens
voorschriften VI en VIII. 817 De troepen verzwaren dijkprofielen, leggen inundatiekeringen aan en graven
antivechtwagengrachten en loopgravenstelsels. In de loopgraven zijn op basis van voorschrift VI tijdelijke
gevechts- en afwachtingsdekkingen uit hout en aarde gebouwd. In de Peel-Raamstelling gebeurt dit, in
aanvulling op de tijdelijke werken die sinds 1934 door de Peeldivisie en later ook door de troepen van de
Strategische Beveiliging zijn gemaakt, op een aantal kwetsbare plaatsen. De VI divisie richt bij Mill ten westen
van de Raam en het Defensie- of Peelkanaal een hoofdweerstandsstrook in van ongeveer 1.000 meter diepte.818
Meer zuidelijk, in de lijn Vredepeel - De Rips - Elsendorp, graaft de Ve divisie verder aan de stellingen bij het
Koordekanaal.
In 1949 oordeelt de Enquête-commissie dat “het werk niet snel vorderde. Enerzijds bleek, dat de
berekeningen ten aanzien van de hoeveelheid door den troep te verzetten arbeid veel en veel te hoog waren,
anderzijds waren de te maken stellingen in verhouding tot de beschikbare troepen zeer uitgebreid. Tenslotte
moest het grootste deel der werken in ophooging worden gemaakt en moest de grond daarvoor worden
aangevoerd. Wat dit betekende bij de Eem, in de omgeving van Ramersveld, in de Betuwe en het Land van Maas
De “koepel kan niet gasdicht geconstrueerd worden omdat het schietgat ruimte moet bieden voor de beweging van het kanon.
Wellicht zou het mogelijk zijn een gasdichte afsluiting te ontwerpen, doch zoowel dat ontwerpen als de aanmaak van die afsluitingen
zou zooveel tijd kosten, terwijl bovendien het opstellen van een kanon in een koepel zooveel moeilijker en tijdroovender zou zijn, dat
daarvan afgezien is. Dit vooropstellend is het ook niet nodig de toegangsopening af te sluiten, en kan ook een schuilplaatsgasmasker
met ventilator achterwege blijven. Dit is trouwens zeer wenschelijk aangezien de vorm en de hoogte van den koepel de plaatsing van
een dergelijk apparaat van de afmetingen als toegepast voor de mitrailleurkoepels, bezwaarlijk maken".
814 Aan de voorzijde van de opstelplaats een verhoogde vloer, waaronder munitiebergplaats. NA, CITB, 2.13.40, 93, brief IdG,
No.372P, 14-11-1939, aan OLZ, met tekening No.1835/tG en No.1838/tG. 93, tekening CITB No.1842/tG, in 3 bladen, 1e blad (17-111939), 'Details gietstalen kazemat voor pag 4,7 1835/tG, dwarsdoorsneden' en 3e blad (17-11-1939) 'Ingangsopening'.
815 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 301, brief AHK, No.10395, 29-11-1939, aan MvD.
816 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief CV, Sectie I, No.4082G, 28-10-1939, ongeadresseerd.
817 NA, CITB, 2.13.40, BG1880, brief C IILK, Sectie V, No.7B, 5-9-1939, aan C II en IV Divisie. Brief C IILK, No.32G, 6-9-1939, aan HBS.
818 Kruijf, T. de ‘De gevechten in noordoost Noord-Brabant in mei 1940 en wat er aan vooraf ging’, Saillant. Kwartaalbericht Stichting Menno
van Coehoorn, 2004-3, 12.
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en Waal, weet ieder, die daarmede te maken heeft gehad”. In de gehele stelling is bovendien geen instructie
voor de inundatie beschikbaar, zoals in de Vesting Holland wel het geval is. Het bouwen van een stelling, waar
de troepen hardnekkig weerstand kunnen bieden, blijkt een enorme opgave voor het veldleger. Uiteindelijk zet
Van Voorst tot Voorst zijn ongeoefende troepen elke week vier dagen voor stellingbouw in, waardoor er maar
twee dagen resteren voor gevechtsoefeningen.819
Ondertussen onderzoek de legerleiding tijdens de mobilisatie ook naar onconventionele middelen om de vijand te bestrijden.
De commandant Vesting Holland weet dat de militaire autoriteiten in Duitsland wateren proberen te versperren door deze
onder stroom te zetten. Hij heeft "dit vraagstuk reeds in beschouwing genomen (…) In het bijzonder zou Prof. J.C. van
Staveren, Directeur van de N.V. KEMA (…) aan deze gelegenheid zijn bijzondere aandacht wijden”, wat naar zijn mening ook
voor de minister van groot belang kan zijn “met betrekking tot de verdediging van de door kanalen en inundatiën gedekte
liniën en stellingen". De minister geeft dit door aan de Commissie voor Physische Strijdmiddelen. In september 1939 bevestigt
de N.V. tot Keuring van Electro-Technische Materialen aan de opperbevelhebber de opdracht tot onderzoek naar het "onder
spanning zetten van wateroppervlakten en prikkeldraad- of kippegaasafsluitingen". Ook de inspecteur der genie heeft in
maart 1940 een idee, dat opperbevelhebber Winkelman bereid is te onderzoeken: hij wijst erop dat vliegas een formidabel
wapen zal kunnen zijn, wanneer het met de wind, bij de overheersende westelijke richting al dan niet een handje geholpen
met geperste lucht, in ’s-vijands richting wordt geblazen. Het fijnstof zal die troepen het zicht kunnen benemen. Volgens de
inspecteur is vliegas als afvalproduct in onbeperkte mate voorradig bij elektriciteitscentrales en grote fabrieken. Een derde
voorbeeld van dergelijke onconventionele wapens kan in april 1940 ook op de belangstelling van de opperbevelhebber
rekenen. Het Chemisch Laboratorium CHEBA uit ’s-Gravenhage zal een proef doen met het aanbrengen van een sterke
kleefstof op een proefvak van een weg. Wanneer dit de begaanbaarheid belemmert, overweegt de minister om de vijandelijke
opmarswegen met dit product te behandelen.820

Maar op papier vlot het aardig met de stellingbouw van het veldleger. Zo beveelt de commandant IIILK op 6
september tot versterking van de Maas-Waalstelling, die de Vallei-Peel-Raamstelling tussen Kesteren en Grave
verbindt. Zijn troepen starten twee dagen later met het werk. "Hierbij moet rekening worden gehouden", meent
Van Voorst tot Voorst, "met de in de hoofdweerstandszone aanwezige of nog te maken permanente opstellingen
van gietstalen koepels, gewapend-betonkazematten en stekelvarkens voor zware en lichte mitrailleur, 4,7 c.M.
pag en ander kaliber pag", die het BS aan particuliere maatschappijen heeft aanbesteed. Het veldleger probeert
semipermanente werken goedkoop en efficiënt te produceren, door zo mogelijk materiaal centraal aan te
maken.821 Maar ook hier ontstaat spanning tussen Secties V en de inspecteur. Wanneer de hoofden Secties V
van het veldleger materiaal voor de stellingbouw innemen, merken zij dat de “Etappe Pionier Officier eveneens
in het gebied van het veldleger vorderde. Er werden orders gegeven dat de Commandant Veldleger de
materialen aan den Inspecteur der Genie moet aanvragen. Het kwam nu voor, dat er materiaal uit het gebied
van het Veldleger is weggehaald en naar achteren vervoerd en na aanvraag van den Commandant weder naar
het Veldleger moesten worden toegevoerd”.822 Er is een onduidelijke afbakening van taken, die aanleiding geeft
tot meer onderlinge ergernissen: binnen het wapen der genie: tussen onderdelen die onder de minister staan,
versus parate onderdelen te velde. Maar ook tussen de opperbevelhebber en zijn commandanten.
9.5.2

Betonnering Vallei-Peel-Raamstelling: autoriteitskwesties, najaar 1939

Het veldleger komt in de weken na de mobilisatie in de Vallei-Peel-Raamstelling op stoom. Hoe ontwikkelt de
samenwerking met de onderdelen van wapen der genie, die geen deel uitmaken van het veldleger? Op 10
september 1939 besteedt het BS het noordelijke deel van de versterkingen in de Valleistelling in het kader van
het Tien-Millioen-Fonds aan. Maar niet de betonwerken in het kwetsbare zuidelijke stellingdeel: commandant
IILK generaal-majoor H. Harberts verwacht dat de voltooiing hier "nog geruimen tijd" zal vergen. Hij stelt
dezelfde dag de commandant veldleger voor dit praktische op te lossen. De Arnhemse eerstaanwezend
ingenieur kapitein A. Jansen is het hoofd Sectie V in zijn legerkorps. Volgens de commandant zal het proces
aanzienlijk versnellen, wanneer zijn hoofd de supervisie over de stellingbouw van II LK krijgt. Dat Jansen kan
organiseren, staat volgens Harberts buiten kijf: hij heeft in 1939 een ploeg van 50 tot 60 tijdelijke opzichters
samengesteld en de bouw van kazernes voor grenstroepen georganiseerd. Het toeval wil dat die ploeg spoedig
beschikbaar is. Wat is logischer, zo vraagt de commandant zich af, dan dat men die ploeg "met blanco crediet"
Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 249. E.H. Brongers, Grebbelinie 1940, Baarn 1971, herdruk 2002, 20: “Onze
militairen (…) leken dan ook vaak meer op grondwerkers dan op soldaten”. Vergelijk Wilson, Vijf oorlogsdagen, 67: Winkelman
verplicht vier dagen oefening, in plaats van pionieren.
820 CAD, AHK-GS, 2.13.15: inundaties: vino 55, brief CVgH, Sectie I, No.121G, 19-5-1939, aan MvD. Vino 56, brief N.V. tot Keuring van
Electro-Technische Materialen, HSP/aZ, 6-9-1939, aan OLZ. Vliegas: 298, Brief IdG, No 1590G, 29-3-1940, aan OLZ. Kleefstof: 298, Brief
MvD, Ve Afd, No.31, 17-4-1940, aan Chemisch Laboratorium CHEBA, 's-Gravenhage.
821 NA, CITB, 2.13.40, BG1880, brief C IILK, No.32G, ongedateerd, aan HBS. C IVe Divisie draagt op timmerwerkplaats 'De
Stoomhamer' te Rhenen als "divisietimmerfabriek" voor loopgraafbekledingen in te richten.
822 NIMH, SKeC, 647/2, brief R.B. Landmacht, Afdeeling Ic, No. 1116, 6-12-1941, aan H Afd. Ib, 7.
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inzet voor kazematbouw? Het BS kan bouwtekeningen bij het hoofd Sectie V aanleveren, terwijl het CITB
bestelde en gevorderde bouwmaterialen naar de Sectie V kan sturen.823 Met dit voorstel van de commandant
IILK ontstaat een autoriteitsvraagstuk, dat de commandant veldleger in het najaar op de spits drijft. De kwestie
is: hoe moet de stellingbouw georganiseerd zijn? Sinds 1939 zorgt het BS voor de bouw van grensversterkingen.
Maar het bureau rondt de kazematbouw in de Vallei-Peel-Raamstelling af in omstandigheden, waarin het
veldleger daadwerkelijk stellingen bezet. Hoewel het bureau niet onder het bevel van de commandant veldleger
staat, is het BS mede verantwoordelijk voor het in staat van verdediging brengen van die stellingen. Gezien de
intensieve omgang in het stellinggebied leidt dit tot irritaties over en weer. Zo geeft het CITB, tot ergernis van
de commandant, zijn hoofden Secties V veldleger bevelen over inundaties. 824 De commandant meent zijn
bouwwerkzaamheden ook zonder inspecteur der genie uit te kunnen voeren. In zijn Secties V zijn
eerstaanwezend ingenieurs werkzaam, die hij deskundig acht. Even beraadt de commandant veldleger zich
over het voorstel van de commandant IILK, die feitelijk het BS en inspecteur buitenspel wil plaatsen. Maar dat
gaat Van Voorst tot Voorst te ver. Immers, de opdracht van het BS loopt af en het is niet zeker of de legerkorpsen
in de Vallei-Peel-Raamstelling blijven staan. Ook wil hij de Secties V nu niet te zwaar belasten. Wel roept Van
Voorst tot Voorst hoofd BS Van de Kasteele bij zich: hij eist een ultieme inspanning om het bouwproces "tot het
uiterste te versnellen". Op 13 september vraagt hij de inspecteur om het BS uit te breiden met zes à acht
Ingenieurs en 40 tot 60 opzichters, die beschikbaar komen met de voltooiing van de grenskazernes. Als dit
gebeurt, zo verzekert Van de Kasteele hem, kan de betonnering van het Tien-Millioen-Fonds in de Valleistelling
in vijf weken afgerond zijn.825
Toch maakt het BS in de tweede helft van september volgens de commandant veldleger te weinig
voortgang. Op 9 oktober bespreekt zijn staf het voorstel om achter de stoplijn van de Vallei-Peel-Raamstelling
"verwarmde granaatvrije W.(10-15) betonschuilplaatsen" te bouwen. Vijf dagen later besluit de commandant
veldleger dat die groepsschuilplaatsen "vanwege tijdgebrek" uit hout en aarde worden opgetrokken. "De
betonschuilplaatsen zullen evenwel reeds dadelijk aan de orde komen. Voor met beton (en hout) te maken
schuilplaatsen zal het Hoofd Sectie V [Mattern, JM] van het Hoofdkwartier van het veldleger schetsen maken,
om wat het hout betreft alsdan met voorbereid materiaal zoo spoedig mogelijk aan het werk te gaan. De
inwendige ruimte der betonschuilplaatsen moet zoodanig zijn, dat men er behoorlijk in kan liggen. Daardoor
kan de hoogte beperkt worden tot maximaal 1.40 m. Dan kan zonder tot een bovenmatige hoogte te komen een
zoo dik mogelijke betondekking worden verkregen, namelijk van 1.50 m (in plaats van één meter). Dekking
tijdens de beschieting is belangrijker dan zich eens een keer te kunnen uitrekken. Met een zware dekking heeft
men tenminste kans, dat men het trommelvuur overleeft en dat de bezetting nog in staat is om na afloop
daarvan de gevechtsopstellingen in te nemen. Ook is daarom het aanbrengen van schietgaten ongewenscht. De
uitvoering moet niet door den troep geschieden". In afwijking van de gangbare procedure bij nieuwe
vestingwerken is het CITB niet gevraagd om een ontwerp te leveren. De Sectie V veldleger verwacht dat sneller
te kunnen doen. 826 Er is ook geen afstemming met de Sectie V Vesting Holland, dat in dezelfde maand, na
ruggenspraak met het CITB, ook aan schuilplaatsen tekent.
Op 16 oktober 1939 bereikt de relatie van inspecteur en commandant veldleger een voorlopig
dieptepunt. De inspecteur meent dat hij het BS-kantoor Amersfoort, nu de Rivierenstelling vrijwel voltooid
is, kan opheffen. Van Voorst tot Voorst is het hier niet mee eens. Waar mogelijk, zo stelt hij, moet de
inspecteur het bureau voor projecten inzetten, waar Secties V veldleger niet aan toekomen. Zijn troepen
liggen al zes weken in Vallei-Peel-Raamstelling, die verre van voltooid is. “Het ligt toch voor de hand",
schrijft hij aan de opperbevelhebber, "nu vermoedelijk op een langere bezetting van de stelling, thans in
voorbereiding door het veldleger, moet worden gerekend, reeds nu over te gaan tot het in gewapend beton
uitvoeren van belangrijke mitrailleuropstellingen en vooral van schuilplaatsen voor het
bezettingspersoneel en de hogere commandoposten. Verwacht mag worden, dat bij een versnelden bouw
van deze betonwerken een belangrijk gedeelte nog vóór het voorjaar gereed kan zijn“. Van Voorst tot Voorst
geeft aan hoe die uitbouw snel en efficiënt kan plaatsvinden: “In verband hiermede geef ik U in overweging
den Minister van Defensie voor te stellen om het Bureau Stellingbouw aan mijn Hoofdkwartier toe te
voegen, voor het ontwerpen en doen uitvoeren van de noodige betonwerken ter versterking van het
weerstandsvermogen van de stelling”. Op zich is dat een gedachte, die niet zonder logica is. Per slot van
rekening heeft de commandant niet alleen het veldleger, maar ook de inspecteurs van de infanterie,
cavalerie en wielrijders, artillerie en genie onder zijn bevel, althans voor zover hun werkzaamheden voor

Dit spanningsveld doet zich elders in Nederland minder voor. HKVgH beschikt over Sectie V; hier is BS niet actief. NA, Veldleger
HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief C IILK, Sectie V, No.1G, 10-9-1939, aan CV.
824 Ook heeft dit bureau contact met Commissie Afvoer Burgerbevolking. NIMH, SKeC, 647/2, brief R.B. Landmacht, Afd. Ic, No.1116,
6-12-1941, aan H Afd. Ib, 11.
825 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief C IILK, Sectie V, No.1G. 10-9-1939, aan CV. A870, brief CVgH, Sectie V, No.2693G,
13-9-1939, aan CV.
826 NA, Veldleger HK, 2.1316, A837, stuk 3990G, 'Verslag van de bijeenkomst in het H.K.V. op 14 October 1939'.
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het veldleger zijn. Voor de inspecteur der genie betreft dat de brigade genietroepen. In vredestijd is de
commandant veldleger ook commandant Vesting Holland en belast met het toezicht op de
verdedigingswerken.827
Feitelijk wil de commandant veldleger met BS ook de inspecteur der genie onder zijn commando
scharen. En bijna terloops geeft hij zijn wensen door voor verdere betonnering van zijn stellingen. Met name
dat laatste verzoek raakt een gevoelige snaar in het Algemeen Hoofdkwartier. Kapitein Kools van Sectie IIc
schrijft in een kantbrief: “Er moet een principe-kwestie hieraangaande worden beslist. Moet de stelling van
het Veldleger zoodanig worden verbeterd, dat er betonwerken zullen worden toegepast? Is het in staat van
verdediging brengen van het Oostfront niet urgenter? Anderzijds is echter het versterken van de GrebbeRaam-Peelstelling ook zeer aanlokkelijk. Die stelling zou op den duur zoo sterk kunnen worden, dat daarin
met kans op succes weerstand zou kunnen worden geboden, met alle daaraan verbonden voordelen. Het
maken van twee min of meer sterke stellingen achter elkaar is niet gewenscht. Beter één zeer sterke stelling
dan twee minder sterke. Ik zou de voorkeur geven aan één sterke stelling Grebbe-Raam-Peel. Dan zou men
echter terug moeten komen op de reeds gegeven fondsen ter attentie van de Vesting Holland, hetgeen ook
niet gewenscht is. Ik stel daarom voor de andere bureaux van het Bureau Stellingbouw, welke vrijkomen,
eerst werk gaan stellen in het Oostfront van de Vesting Holland, om deze volgens de plannen zoo snel
mogelijk af te bouwen. Daarna kan men verder zien”. De Sectie Ib voegt er aan toe: “Verwacht kan worden,
dat tegen Februari de voorbereiding van de Grebbestelling zoodanig is, dat daarin met succes een
beslissende slag kan worden aanvaard. Een zwak punt blijft het IIIe Legerkorps, hoewel ik toch van meening
ben, dat van Februari of Maart af III L.K. in de Peel-Raamstelling gedurende eenige tijd weerstand zal
kunnen bieden, mits versterkt met een brigade. Een moeilijkheid is nog, als III L.K. teruggaat, de
bescherming van de Zuidvleugel van de Grebbestelling. Ik zou hiervoor willen doen voorbereiden een
verbinding van Ochten langs Waal via St. Andries naar het Zuidfront van de Vesting Holland. De
voorbereidingen van stellingbouw waren hiermede verband te doen houden, dus: 1. Grebbe-WaalZuidfrontstelling, 2. Peel-Raamstelling”. De meningen zijn dus verdeeld binnen het Algemeen
Hoofdkwartier. Opvallend is de verwachting, dat de troepen in de licht uitgebouwde stellingen achter de
kanalen van de Vallei-Peel-Raamstelling enkele dagen weerstand zullen kunnen bieden.828
Het hoofd Sectie I Operatiën hoofdkwartier veldleger, luitenant-kolonel Nierstrasz, wil geen
overhaaste keuzes maken. “Ik heb dit stuk eenige dagen vastgehouden, omdat de inhoud van dien aard is,
dat er eens rustig over moet worden nagedacht. De brief van de Commandant Veldleger voert namelijk
terloops enkele zeer belangrijke en essentieele vraagstukken aan, als de organisatie van het Bureau
Stellingbouw, de betonbouw en het vraagstuk kazematten en/of schuilplaatsen. Bouw van gewapend
betonschuilplaatsen voor het Veldleger zal zoo ongeveer 30 tot 40 Millioen gulden kosten (!)”. Nierstrasz
vindt dat het BS ongedeeld moet blijven, onder bevel van inspecteur en opperbevelhebber. Hij memoreert
dat over de betonbouw van Vesting Holland is besloten: er is immers 12,5 miljoen gulden beschikbaar.
Betonbouw buiten de Vesting Holland is op beperkte schaal gewenst, maar de locatie is te bepalen door
opperbevelhebber. Het verzoek van de commandant veldleger tot bouw van schuilplaatsen vindt hij van
secundair belang, omdat er meer behoefte is aan kazematten: “Indien er schuilplaatsen moeten komen, dan
dienen deze tevens te worden ingericht als kazemat”. De beslissing over de hoogte van de investeringen
voor het betonneren van stellingen van het veldleger ligt niet bij de opperbevelhebber, maar bij de regering.
Maar de omstandigheden laten nauwelijks tijd voor de gewenste reflectie. Op 18 november
verzoekt de commandant veldleger om de bouw van granaatvrije schuilplaatsen in hoofdweerstandszone
en voorposten. Conform het voorstel van Van Andel voor de Vesting Holland wil Van Voorst tot Voorst in de
Vallei-Peel-Raamstelling voor elke tirailleur-, mortier- of mitrailleursectie een groepsschuilplaats bouwen,
zijnde 880 tot 900 schuilplaatsen (W.15-21). "Door een gedeelte van deze schuilplaatsen tevens in te richten
voor het afgeven van flankeerend (echarpeerend) mitrailleur- en achterwaarts gericht geweervuur en
wellicht (althans op sommige punten) voor frontaal vuur, kan tevens de verdediging in de diepte, in de
hoofdweerstandstrook, worden bevorderd. Ten einde een snellen bouw volgens eenheidstypen door
Bureau Stellingbouw te bevorderen, deed ik dergelijke typen ontwerpen. Ten Zuiden van de Maas zijn 320
stuks nodig, tussen Maas en Waal ongeveer 60 stuks, tussen Waal en Rijn 80 stuks, Noord van de Rijn
ongeveer 420 stuks. Voor een derde deel van de bezetting bedragen de kosten dus 5.500.000 gulden.
Geleidelijk zou de gehele bezetting een dergelijk granaatvrij onderkomen moeten ontvangen, dat geldt ook
voor de kazematten". Tegelijk wil Van Voorst tot Voorst commandoposten bouwen, "terwijl na het
gereedkomen van de hier bedoelde door het Bureau Stellingbouw te vervaardigen kazematten zou kunnen
worden overgegaan tot kazematten voor de artillerie en voor de reserves, waarvoor echter afzonderlijke
voorstellen zullen worden gedaan". Nu ligt alleen het besluit voor over de eerste 900 schuilplaatsen,
Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk X, 110, 116. Zie ook noot 783.
CAD, AHK-GS, 2.13.15, 296, brief CV, Sectie V, No.3720G, 16-10-1939, aan OLZ, met kantbrief AHK, afd. Landmacht, Sectie IIc,
Kools, 21-10-1939, kantbrief AHK, afd. Landmacht, Sectie Ib en ongedateerde kantbrief van H Sectie I.
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"volgens dezerzijdsche aanwijzingen" te bouwen door het BS.829 Het moge duidelijk zijn dat Van Voorst tot
Voorst op 18 november voor zichzelf heeft bepaald dat het veldleger hardnekkige weerstand biedt in de
Vallei-Peel-Raamstelling, waar zijn troepen sinds september graven. Als de opperbevelhebber zal besluiten
tot uitbouw van de stelling van het veldleger, resteren er noch middelen, noch menskracht voor betonnering
van het Oostfront.
Tien dagen later, op 29 november 1939, neemt Reijnders een standpunt in. Hij meent dat bij een
aanval uit het oosten zowel de Vesting Holland als Vallei-Peel-Raamstelling een rol spelen en wenst beide
stellingen, inclusief Maas-Waalstelling en Betuwestelling, te betonneren. 830 Voor de Vesting Holland is
voorlopig de 12,5 miljoen gulden krediet van het Honderd-Millioen-Fonds beschikbaar. De
opperbevelhebber verwacht binnenkort een verdere opgave voor uitbouw, ten koste van tientallen
miljoenen. In Valleistelling, met zuidelijke uitloper naar de Maas, staan de kazematten van het TienMillioen-Fonds. "Nu de voltooiing daarvan zijn einde nadert, dient een verdere versterking van de
hoofdweerstandstrook ter hand te worden genomen. Een enkele linie van werkjes kan toch geen weerstand
van langen duur bieden. Ik acht het daarom noodzakelijk, dat achter den Liniedijk een stelsel van
gebetonneerde gevechtsopstellingen, schuilplaatsen en commandoposten wordt geprojecteerd". 831 De
zakelijke basis achter zijn visie over betonbouw bij het veldleger is eerder die dag gelegd, tijdens een
bijeenkomst op het Algemeen Hoofdkwartier. De commandant veldleger bevestigt de gemaakte afspraken
schriftelijk: de gevraagde werken voor zijn stellingen zal men financieren uit het Honderd-Millioen-Fonds,
maar voor ontwerp en bouw van werken blijft inspecteur der genie verantwoordelijk. Het "Hoofd Sectie V
van mijn Hoofdkwartier" zo bericht Van Voorst tot Voorst, zal "zich dezer dagen rechtstreeks met het
Bureau Stellingbouw verstaan omtrent de te bouwen eenheidstypen. Ik neem dan ook aan dat vaststellen
der te bezigen typen (…) aldus op de snelste en meest praktische wijze tot zijn recht kan komen, terwijl ook
spoedige uitvoering hiermede is gebaat". Men tracht in maximaal vijf maanden gereed te zijn; volgens het
hoofd BS “een eisch, die gezien den politieken toestand niet overdreven is”. Voorwaardelijk is dat het BS
verkenningen en bestelling van ijzergoed voor rekening neemt. Ook een personeelsuitbreiding tot 220 man
is nodig. 832 Zelfs dan zal het BS alle zeilen moeten bijzetten. Rijkswaterstaat zegt toe omvangrijke
bouwprojecten uit te stellen, om een schaarste aan bouwmaterialen zo lang als mogelijk uit te stellen.833
Merkwaardig: Nierstrasz schrijft in december 1940 dat de opperbevelhebber in de betonnering meer ambitie heeft dan
de commandant veldleger, die “om niet teveel ineens te vragen” op 18 november 1939 alleen granaatvrije schuilplaatsen
voor de hoofdweerstandszone verzoekt. Nierstrasz maakt melding dat “op 28 november eene bespreking plaats bij den
O.L.Z. [plaatsvond, JM], waarbij (…) bleek dat er over de inrichting van een stelling in beton geen vaststaande
denkbeelden bestonden. Wij moesten er allen nog over gaan denken en beschikten niet over gegevens omtrent de
Maginotlinie. (…) Ons leger had zooveel te kort aan materiële uitrusting dat in vredestijd de gedachte aan een in ons
land te bouwen Maginotlinie eenvoudig niet is opgekomen, laat staan dat wij er toe kwamen, een dergelijke linie in
detail uit te werken. (…) De werkkring vóór de mobilisatie van de stafofficieren op de voornaamste posten is dusdanig
gevuld, dat er voor dergelijke, rustige studie eenvoudig geen tijd over bleef.”

Nierstrasz meent dat er op dat moment nog zeer veel werk is te verrichten voor het betonneren van
stellingen. Maar dat blijkt geheel niet uit de gebeurtenissen direct na de bijeenkomst. Het veldleger levert,
los van andere Secties V op de hoofdkwartieren en zonder contact te hebben gehad met de inspecteur der
genie of het CITB, twee dagen na de bespreking met de opperbevelhebber, tegen alle gemaakte afspraken
in, een kant-en-klaar ontwerp aan voor de betonnering van de Vallei-Peel-Raamstelling, inclusief eigen
schuilplaats- en kazematontwerpen.834
9.5.3

Vallei-Peel-Raamstelling: aanmodderen met intrinsieke zwaktes, oktober 1939

Ondertussen valt het resultaat van al die koortsachtige bouwactiviteiten tegen. Op cruciale punten is er
onvoldoende voortgang te melden en erger, zijn er in de stellingbouw ernstige fouten gemaakt. De
ontginningen in het schootsveld van Defensie- of Peelkanaal, waar dat mogelijk is, op aanwijzing van
CAD, AHK-GS, 2.13.15, 296, Brief CV, Secties I en V, No.4782G, 18-11-1939, aan OLZ.
Reijnders geeft op 7-11-1939 tijdens een ontmoeting met Koning Leopold en generaal R.F.C. van Overstraeten hoog op over de
werken van de Peel-Raamstelling, Rivierenstelling en Maastricht, zonder dat dit resultaat oplevert. Gunsburg, La Grande Illusion, 608.
831 NA, IdG, 2.13.45, R5, brief OLZ, AHK, Sectie II, No.10395, 27-11-1939, aan MvD.
832 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief CV, Sectie I1, No.5142G, 30-11-1939, aan OLZ, ‘Betonbouw in de stellingen’. CITB,
2.13.40, BG1880, brief HBS, No.1195G, 18-12-1939, aan IdG.
833 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1a-b, 84, bijlage 49.
834 De zwakke communicatie met CITB blijkt uit het feit dat men wel degelijk over informatie aangaande de Maginotlinie beschikt, dat
er wel is nagedacht over de inrichting van de hoofdweerstandszone en dat er in de jaren vóór de oorlog zeker gewerkt is aan de
verbetering van de Vesting Holland, al is dit werk niet vergelijkbaar met de Franse werken. NIMH, SKeC, 647/2, brief R.B.
Landmacht, Afd. Ic, No. 1116, 6-12-1941, aan H Afd. Ib, 22.
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Defensie uitgevoerd. In de praktijk betekent dit een 1.200 m diep bebouwings- en boomvrij schootsveld
oostelijk van het Defensie- of Peelkanaal, met haaks op het kanaal getraceerde sloten. De landerijen zijn
ontsloten met onverharde, op enige afstand van het kanaal doodlopende paden. Na de zomer van 1939 start
de bouw van gewapend betonnen stuwen in het Defensie- of Peelkanaal. Oorspronkelijk voorziet het BS 21
stuwen, maar wanneer het waterschap enige stroomschade aan bodems en talud voor lief neemt, blijkt het
bureau met de bouw van 17 stuks te kunnen volstaan.835 In oktober 1939 is het werk grotendeels gereed.
De commandant lichte divisie laat zijn enige tank, een "Renault Vechtwagen, type M17" naar de Peel
transporteren. De bemanning start de bijna 25 jaar oude machine in het schootsveld van de frontlijn en
hobbelt het oostelijke kanaaltalud af, het water van de hindernis in. Tot grote hilariteit van aanwezigen blijft
het voertuig daar niet steken. De M17 beklimt het flauwe westelijke talud en steekt, eenmaal op de kade,
zonder moeite ook de wal over. In ijltempo besluit de commandant veldleger het westelijke talud steiler te
maken: minister Dijxhoorn stelt meteen 2 miljoen gulden beschikbaar.836 De proef verandert het inzicht
over de inrichting van het schootsveld. "Het Peelterrein is normaal geen hindernis voor vechtwagens",
schrijft de commandant lichte divisie, tenzij het bestaat uit terrein met boerenkuilen: kleine, diepe, met
water gevulde veenputten. "In verband hiermede is het gewenscht in het Peelterrein geen doorlopende
hindernissen, loodrecht op de aanvalsrichting aan te legen, doch korte brede greppels en slooten, kriskras
door elkander en gescheiden door smalle wallen". De sloten moeten de aanvalslijn diagonaal doorsnijden.
De opmars is dan vanwege gebrekkige waarneming door de tankbemanning bemoeilijkt. Feitelijk is dit een
voorstel om grote delen van het schootsveld her in te richten. Maar zelfs dan is ruime aanwezigheid van
pantserafweergeschut hier noodzakelijk.837
Ook in de Valleistelling is er onvoldoende voortgang in de stellingbouw. Om de voorbereiding van
inundaties aldaar te versnellen introduceert minister Dijxhoorn een adviseur op het departement: dr.ir. J.A.
Ringers van Rijkswaterstaat, "omdat er behoefte is aan iemand, die goed geïntroduceerd is bij andere
overheidsdiensten en die een eerste kracht is op waterstaatkundig gebied". 838 De ingenieur schrijft op 16
oktober 1939 "een nota over de coördinatie van genie en waterstaat tot versnelling van de Stellingbouw".
Ringers zorgt er voor dat Provinciale Waterstaat Noord-Brabant, die in oktober 1939 uitstel van
graafwerkzaamheden voor 15 km Defensie- of Peelkanaal voorstaat, “om voor den winter iets voor de
werkelozen te doen te hebben”, eerder aan de slag gaat. Ook adviseert hij over technische kwesties. Hij biedt
personeel en materiaal van Rijkswaterstaat aan. Voor het motorgemaal bij de Grebbeberg, waarvan de
bouw niet wil vlotten, stelt hij pompen uit de schutsluis van het Julianakanaal te Born ter beschikking.839
Rijkswaterstaat verzamelt er bouwmateriaal voor, zoals damplanken uit de tunnel bij Velsen. Ringers
ervaart bij de bouw onvoldoende medewerking van het “lagere kader Genie” en benadert Van Dooden op
het Algemeen Hoofdkwartier: “U hebt zo goed die kazematten in de Afsluitdijk gebouwd. Die bleken ook
heel goed te zijn. Wilt U mij even zeggen hoe dik de wanden moeten zijn van het pompstation? Wij hebben
toen die maten gekregen: de zolder 1,20 m en de staande wanden 90 cm”. Zo is er door de ad hoc
samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Van Dooden en Mattern toch enige voortgang in dit cruciale werk.
In december 1939, bij het invallen van de vorst, start de bouw.840
Ondanks alle bouwactiviteiten ontbreekt het op strategisch niveau aan regie. Reijnders houdt in
theorie vast aan het oude adagium, dat het leger de eindstrijd in de Vesting Holland aangaat. Maar tijdens de
mobilisatie vinden, net als de jaren ervoor, vrijwel alle oorlogsvoorbereidingen buiten die Vesting Holland
plaats: daar, waar de troepen van het veldleger zijn geconcentreerd. De legerleiding staat toe dat het
weerstandsvermogen van deze tijdelijk te bezetten stellingen steeds verder is opgevoerd, ten koste van de
versterking van de Vesting Holland. Voor een hardnekkige strijd zijn deze stellingen minder geschikt dan het
Oostfront. Zij kampen met hetzelfde probleem: het tijdig kunnen stellen van inundaties. In de gehele Vallei-Peel-

De werken, die het waterniveau in de kanaalpanden reguleren, zijn een ontwerp van het Amersfoortse Ingenieursbureau Dwars,
Heederik en Verheij. Om vernietiging door artillerie te voorkomen heeft het gewapend beton een doorsnede van ruim 1 m. De
schuifbladen van ruim 1 cm dik gewalst staal zijn aan de bovenzijde voorzien van gezaagde kartels. Om overschrijding te
bemoeilijken zijn schuifsleuven voorzien van aangepunte, ingebetonneerde staven. Het bouwbedrijf uit Arnhem voltooit het werk
vóór de Duitse inval, voor 73.505 gulden. NA, CtAD, 2.13.47, 63*, N.V. Bouwbedrijf v/h de Gebrs. De Kinkelder te Arnhem.
836 Wilson betrekt bij de advisering ingenieur Ringers van Rijkswaterstaat. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 27, 113.
837 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1114, brief C LD, No.3BG, 28-10-1939, aan CV. Met bijlage: 'Proeve met een Renault Vechtwagen, type
M17, in de Peel'.
838 Ringers is adviseur van minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens, vanwege contracten met buurlanden over de afname van
rivier- en kanaalwater. Zo bemoeit hij zich in 1939 met de aanleg van Ringselven voor inundaties van de Peel-Raamstelling. Ringers
is geen onbekende op het departement: tijdens de mobilisatie 1914-‘18 adviseert hij onder meer over het inunderen van Polder
Kruiningen (latere Zanddijkstelling) op Zuid-Beveland. Nu adviseert hij kolonel Van Dooden, H inundatiën Vesting Holland, majoor van de
generale staf Wilson, inspecteur der genie kolonel P.M. Vaillant en kapitein Van Boven van het veldleger over bescherming van
boezemkaden, pompstations en andere voor luchtaanvallen kwetsbare doelen in Vesting Holland.
839 Defensie wil eerder een waterreservoir bij Lunteren. Vóór 1939 spreekt Van Dooden Provinciale Waterstaat over deze ook voor
de landbouw welkome voorziening. Omdat niet zeker is of het veldleger de Valleistelling bezet, is afgezien van de bouw.
840 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1a-b, 76, 80-81 en deel 1c, 119-124, 240, 285.
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Raamstelling is bovendien de voorbereiding van betrouwbare inundaties een groot probleem. De legerleiding
heeft geen zorgvuldige afweging gemaakt, maar gekozen voor een pragmatische insteek: omdat de troepen in
de Vallei-Peel-Raamstelling gelegerd zijn, zijn zij ook hier aan het werk gegaan. De commandant veldleger pleit
al in september 1939 voor het voeren van de eindslag in de Valleistelling. De opperbevelhebber is daarmee niet
akkoord, houdt vast aan de Vesting Holland, maar laat, met elke dag die verstrijkt en het veldleger aan de ValleiPeel-Raamstelling werkt, maar in de Vesting Holland nagenoeg niets gebeurt, de vestingbouwkundige
achterstand daar oplopen.
[137 foto bouw stuw Defensie- of Peelkanaal (sectie Griendtsveen-IJsselstein), BS, Peel-Raamstelling najaar 1939, NIMH]

9.6

De uitvoering van het Betonplan, november 1939

9.6.1

Vesting Holland: eigenstandige ontwerpen van Sectie V, december 1939

Opperbevelhebber Reijnders ziet in die tegenvallende resultaten geen reden voor aanpassing van zijn
vestingbouwkundige strategie. Hij blijft op twee paarden wedden: de versterking van zowel de Vallei-PeelRaamstelling, als de Vesting Holland. Op 29 november 1939 stuurt hij de minister zijn tweede, grote
versterkingsplan voor de Tweede Lijn Vesting Holland.841 Hij is nog steeds van plan, ondanks de discussie met
minister Dijxhoorn in september 1939, om zowel Valleistelling als Vesting Holland te betonneren voor dezelfde
legerkorpsen: II en IV LK. Voor het Oostfront begroot Van Andel de kosten op 87.364.400 gulden. Naar schatting
is van dit bedrag op dat moment 20 miljoen gulden verwerkt. Voor 70 miljoen gulden wil hij aan het Oostfront
2.315 groepsschuilplaatsen P (W.15-21) bouwen, aangevuld met 305 schuilplaatsen P (vereenvoudigd type,
zonder gebroken ingang) op het Zuid- en Westfront. Nu de tijd dringt en materiaal schaars is, laat Van Andel de
eis van weerstandsvermogen (W.21-28) los.842 Ook urgent zijn 1.368 kazematten voor lichte mitrailleur, 321
gietstalen kazematten voor zware mitrailleur, 122 flankerende kazematten voor zware mitrailleur en 72
kazematten voor pantserafweergeschut. Als derde urgentie vraagt de commandant om kazemattering van overig
geschut: volgens opgave wil hij stukken 6 Veld onderbrengen in 28 granaatvrije en 52 scherfvrije kazematten;
voor het kanon 10 Veld zijn 16 frontale kazematten nodig en voor het stuk 7 Veld 132 frontale kazematten. Ten
slotte heeft de commandant behoefte aan 17 grote en 76 kleine hulpposten. In totaal wil hij aan het Oostfront
niet minder dan 4.838 permanente werken bouwen.
Dit versterkingsplan voorziet ook in een tweede verdedigingslijn bij Nieuwkoop, ten westen van
Utrecht. De verzwaring van de westelijke Vechtkade begroot Van Andel op 2,5 miljoen gulden, terwijl voor 50
miljoen gulden achter de inundaties een vechtwagenversperring is voorbereid. Diverse komscheidingen en
steunkeringen hebben een opknapbeurt nodig, terwijl er voor verbetering van de inundatie tussen Lek en Waal
een sluis nodig is tussen Fort Everdingen en Werk aan de Spoel. Bij Wijk bij Duurstede wil Van Andel een
schepenstuw. Ook is verruiming van het Lingebed gewenst. Van Andel merkt op dat in de begroting een bedrag
van 4 miljoen gulden staat voor het opvangen van overschrijdingen: dat is al in het Oostfront verwerkt. "Tot mijn
leedwezen hebben de omstandigheden belet tijdig voorstellen ter verhoging te doen. Deze omstandigheden zijn
hoofdzakelijk veroorzaakt door het aanvankelijk geheel ongeorganiseerd zijn van de Sectiën V en door het (…)
ontbreken van voldoende krachten om die organisatie te verbeteren, waardoor de enkele daarbij aanwezige
officieren zodanig met werk overvoerd waren, dat zij niet meer in staat waren tot het doen van een stelselmatige
opgave van bestede en verbonden gelden. Eerst na veel moeite is het gelukt deze misstand op te heffen”. De
commandant wil het werk in eerste en tweede urgentie uitvoeren. Hij vraagt een bedrag aan van 26.800.000
gulden, exclusief eerder gevoteerde middelen.843 Diverse onderdelen zijn al in voorbereiding.
De begroting staat in schril contrast tot het gebrek aan bouwactiviteiten in de Vesting Holland. Begin
november 1939 verleent de minister weliswaar een krediet van 60.000 gulden voor een "hindernisgracht"
oostelijk van Utrecht, tussen Fort Hoofddijk en de Kromme Rijn. En op 27 november krijgt de opperbevelhebber
toestemming voor het graven van een "vechtwagengracht op de Houtensche Vlakte", voor 250.000 gulden.844
Maar er vindt geen betonbouw plaats. Op 14 november 1939 spreekt het CITB met de hoofden Sectie I en II van
CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 301, brief AHK, No.10395, 29-11-1939, aan MvD.
NA, CITB, 2.13.40, BG1882, tekening VgH, H Sectie V, No.1404, in 2 bladen, blad 1 (12-12-1939), 'Schuilplaats voor geweer- of
mitrailleurgroep (W.21-28)': de P-schuilplaats (frontdekking 1,8 m, zijdekking 1,5 m, bovendekking max. 2,1 m). Het feit dat er na de
begroting van 7 december aan de variant is gewerkt, toont aan dat deze, als niet afwijkend was besloten door de minister van
Defensie, alsnog gebouwd zou zijn. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 473. Koen, Een onuitdoofbaar vuur, 66-67 maakt
melding van een variant, zwaarder dan (W.21-28), die mij onbekend is.
843 NA, CITB, 2.13.40, BG1884, brief HKVgH, Sectie V, No.842G, 7-12-1939, aan OLZ. Brief OLZ, afd. Landmacht, No.11055ZG, 12-11940, aan CVgH.
844 Voor de beschoeiing van vechtwagenhindernis Fort Vechten-Fort Rijnauwen gebruikt Schiedams aannemer J.K. Simon gewapend
betonnen ankerplaten, damplaten en palen. CAD, AHK-GS 2.13.15, vino 56, brief AHK, No.9442ZG, 10-11-1939, aan CVgH. Brief DvD
Geh.Litt.D360, 27-11-1939, aan OLZ. NA, CtAD, 2.13.47, 63, ongedateerde aantekening op overzichtstaat, door commissielid. Koen,
Een onuitdoofbaar vuur, 66, meldt grachten bij: Maatlanden-Muiderberg, Werk aan de Groeneweg, Fort Everdingen.
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het Algemeen Hoofdkwartier over het ontwerp voor de kazemat voor het kanon 7 Veld. Maar dezelfde maand
levert het hoofd Sectie V Vesting Holland een eigen ontwerp voor deze frontale kazemat, gebaseerd op het type
X, de frontale kazemat voor een houwitser van 15 lang 17 (W.15-21) uit het voorschrift VII.845 De afdelingen
werken opnieuw langs elkaar heen. De opperbevelhebber is in september niet akkoord gegaan met de op
voorschrift VII gebaseerde schuilplaatsen en kazematten. Van Andel zet zijn Sectie V opnieuw aan het werk en
wil, mede uit oogpunt van kostenbesparing, de in september 1939 verkende flankerende betonkazematten met
groepsschuilplaatsen verenigen. Vanwege de versobering van het versterkingsplan zal hij de 750 kazematten
voor lichte mitrailleur niet bouwen. Dit leidt tussen november 1939 en januari 1940 tot een stroom aan nieuwe
ontwerpen, waarbij de Sectie V recente betonkazemat- en schuilplaatsontwerpen eenvoudig koppelt, maar ook
frontale schietgaten toepast. Van Roijen vindt daarbij in december 1939 de kosten voor boldoorvoering te hoog
en kiest voor toepassing van gietstalen pantserplaten. 846 In januari 1940 komen ontwerpen gereed voor
varianten met gecombineerde, maar ook afzonderlijke gevechts- en afwachtingsruimten. De schuilplaats voor
een geweer- of mitrailleurgroep met aangebouwde flankerende mitrailleurkazemat in sterkte (W.15-21) of, op
fortterreinen (W.21-28), vervangt de kazematten voor lichte mitrailleur. Dit ontwerp heeft aan de frontzijde
een in plattegrond vierkante afwachtingsruimte, voorzien van een open portaal met geweerschietgat. Ook is er
een variant van schuilplaats P met aan de keelzijde een aangebouwde flankerende kazemat voor mitrailleur,
opnieuw geënt op de B-kazemat uit de Rivierenstelling. De gevechtsruimte doet ook dienst als gassluis naar de
afwachtingsruimte.847 Van Roijen tekent drie varianten voor een schuilplaats voor geweer- of mitrailleurgroep,
met schietgat in de zijdekking van de afwachtingsruimte en meent zo de kazemataanbouw simpelweg te
kunnen schrappen. Hoewel de vereniging van gevechts- en afwachtingsruimte kwetsbaar is, schroomt hij niet
om dit werk weerstandvermogen (W.15-21) of zelfs (W.21-28) toe te dichten. De ontwerpen vertonen sporen
van haast en improvisatie. Dat blijkt uit een tekening van 11 januari 1940 voor een schuilplaats annex kazemat,
waarbij hergebruikte pantserplaten zijn toegepast. Maar bijvoorbeeld ook uit een ontwerp van 8 maart 1940
voor schuilplaats P, waarbij in de afwachtingsruimte een schietgatafsluiting voor lichte mitrailleur is toegepast.
Die maand verschijnen er meer hybride typen: het betreft niet zozeer schuilplaatsen met de mogelijkheid tot
het afgeven van vuur, maar eerder schuilplaatsen, ingericht als kazemat. Een voorbeeld betreft de schuilplaats
voor lichte mitrailleurgroep, voorzien van twee flankerende schietgaten, al dan niet beschermd door
hergebruikte pantserplaten. Met zo’n pantserplaat acht Van Roijen dit onderkomen zelfs geschikt voor het
onderbrengen van een flankerende zware mitrailleur. 848 Dezelfde week presenteert hij de frontale
betonkazemat voor kanon 10 Veld.849 Dit ontwerp is een toonbeeld van degelijkheid, vergeleken met die voor
een kazemat voor lichte mitrailleur. Op 17 januari 1940 doet het hoofd Sectie V een voorstel voor
koepelkazematten, die hij wegens beperkte financiële middelen en problematische beschikbaarheid van
gietstaal, met betonnen koepel uit zal voeren. Waar het schietgat met luifel het sterkste onderdeel van de Gkazemat is, heeft Van Roijen die hier achterwege gelaten, terwijl zijn hoofdkwartier schootsvelden wenst van
43° tot 60°.850
Zoals bij de G-kazemat voor kanon 4,7 cm kiest men voor de plattegrond met sferische driehoek, maar ondanks uitvoering in
gewapend beton (zij en frontdekking resp. 1,5 en 1,8 m, bovendekking 2 m) is deze kazemat voor kanon op radaffuit (te bouwen in
hoofdweerstandszone) kwetsbaar voor vijandelijk vuur: met een schootsveld (45°) en max. elevatie (30°) heeft het een kolossaal
schietgat (hoogte x breedte 2,5 en 1,6 m) en inrijpoort (hoogte x breedte 1,6 en 2,9 m). NA, CITB, 2.13.40, BG1882, tekening H Sectie
V VgH, No.1461, in 1 blad (13-1-1940), 'Lichte Mitrailleurkazemat', en tekening 'Kazemat voor 7 Veld'.
846 NA, CITB, 2.13.40, BG1882, tekening H Sectie V VgH, No.1441, in 1 blad (13-12-1939), 'Ontwerp gietstalen schietgatplaat voor
mitrailleurkazemat'.
847 Omdat de afwachtingsruimte (front- en zijdekking 1,5 m en 1,25 m) de kazemat en daarmee het schietgat voor treffers beschermt,
zijn dekkingen minder zwaar uitgevoerd. NA, CITB, 2.13.40, BG1882, tekening H Sectie V VgH, No.1450, in 1 blad (5-1-1940),
'Ontwerp gietstalen schietgatplaat voor mitrailleurkazemat'. Tekening H Sectie V VgH, ongenummerd, ongedateerd (januari 1940),
ongetiteld. De laatste tekening betreft de schuilplaats met aangebouwde B-kazemat en komt nagenoeg overeen met (ongenummerde
(1396) en ongedateerde (01-1940) tekening Vg.H. in die bundel: 'Schuilplaats voor geweer- of mitrailleurgroep (W.15-21) met
flankeerende mitrailleur'. Zie daar 'Tekening Vesting Holland, H Sectie V, No.1455, in 1 blad (ongedateerd). 'Schets wijziging van
tekening 1396, Schuilplaats voor geweer- of mitrailleurgroep, (W.15-21)'. Tekening H Sectie V VgH, No.1457, in 1 blad (11-1-1940),
'Verankering stalen schietgatplaat', met hergebruikte pantserplaat.
848 NA, CITB, 2.13.40, BG1882, tekening H Sectie V VgH, ongenummerd (8-3-1940), 'Schietgatafsluiting voor lichte
mitrailleuropstelling in een schuilplaats voor geweer- of mitrailleurgroep (W.15-21), tekening VgH, H Sectie V, No.1531, in 3 bladen,
blad 1 (14-3-1940), 'Schuilplaats voor lichte mitrailleurgroep met flankeerende schietgaten. Wijziging plattegrond en doorsneden'.
Tekening H Sectie V VgH, No.1532, in 3 bladen, blad 2 (14-3-1940), 'Schuilplaats voor lichte mitrailleurgroep, met flankeerende
schietgaten'. Ongenummerde, ongedateerde tekening H Sectie V VgH: ''Schuilplaats voor geweer- of mitrailleurgroep met
flankeerende zware mitrailleur (W.15-21) met schietgatafsluiting van pantserplaten'.
849 De kazemat 10 Veld is gebaseerd op voorschrift VII. NA, CITB, 2.13.40, BG1882, tekening H Sectie V VgH, No.1461, in 1 blad (13-11940), 'Lichte mitrailleurkazemat'. Tekening H Sectie V VgH, No.1462, in 1 blad (16-1-1940), 'Schuilplaats voor geweer- of
mitrailleurgroep met flankeerende mitrailleur (W.15-21)'. Tekening, ongedateerd en ongenummerd, 'Schets betonkazemat voor
kanon 10 Veld' en tekening No.1405, ongedateerd, 'Mitrailleurkazemat'. Tekening No.1470, in 1 blad (19-1-1940), 'Schuilplaats voor
geweer- of mitrailleurgroep met flankeerende mitrailleur (W.15-21)'. Dan is ook het ontwerp kazemat 7 Veld (naar voorschrift VII)
en kazemat lichte mitrailleur gereed. De laatste is in oktober 1939 (sectie V VgH) ontworpen, op basis van de B-kazemat.
850 Een scherfvrije variant van Sectie V VgH (april 1940) heeft een druppelvormige plattegrond (frontdekking max. 60 cm, overige,
rechtstandige wanden min. 25 cm). Net als bij de schokbetonnen koepels voor de Rivierenstelling wil Sectie V hier spiraalwapening
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Op 29 november 1939 wijst de opperbevelhebber op de noodzaak van gietstalen kazematten voor
pantserafweergeschut in de Vesting Holland, "in verband met het feit, dat betonkazematten een te groot
schietgat noodzakelijk maken, hetgeen, gezien de jongste ervaringen in Polen, tot een spoedig zwijgen brengen
van de vuurmonden leidt. Dit spreekt des te meer, daar nagenoeg alle pag.-kazematten frontaal-kazematten
zullen zijn".851 Die ervaring maakt weinig indruk op de tactische commandanten, noch in de Vesting Holland,
noch in het veldleger. In een telexbericht van 21 november geeft de commandant veldleger zijn bestelling door
voor de gietstalen pagkazematten in Vallei-Peel-Raamstelling. Hij wenst 34 kazematten noordelijk van de Maas
en 49 stuks in de Peel-Raamstelling. Het CITB levert varianten met 30° of 45° schootsveld, terwijl het voor
"bijzondere gevallen" technisch mogelijk is een schietgat van 60° te leveren, hoewel dat "erg kwetsbaar" is. Van
Voorst tot Voorst kiest meestal voor de variant 45°, hoewel commandant IIILK generaal-majoor A.A. van
Nijnatten voor alle 49 kazematten zuidelijk van de Maas zijn voorkeur voor 60° schootsveld laat noteren:
waarschijnlijk heeft hij een aaneengesloten vuurfront van pantserafweergeschut gewenst.852 De behoefte aan
een groter schootsveld is zo sterk, dat de chef inundaties veldleger een draaibare variant van deze pagkazemat
tekent. Op 5 februari 1940 ontvangt het hoofd Sectie V veldleger Mattern een tekening van een gietstalen koepel
op een 30-tons stalen onderbouw met drie hydraulische persen. Met een sleutel of handwiel kan de koepel, bij
"serie-fabricage" voorzien van een aan de binnenzijde aangegoten getande ring, linksom en rechtsom draaien
waardoor het schootsveld vrijwel 360° betreft. Wellicht is dit ontwerp vanwege kosten, fragiele
bedrijfszekerheid en bovenal kwetsbaarheid voor vijandelijk vuur een stille dood gestorven.853
Eind januari 1940 produceert de Sectie V Vesting Holland een schets ‘Frontale gietstalen kazemat voor
lichte mitrailleur (W.15-21)’. Om onduidelijke redenen is de standaard cirkelvormige plattegrond van de koepels
vervangen door één met sferische driehoek.854 Klaarblijkelijk vreest Van Roijen een tekort aan gietstalen koepels,
want op 13 januari 1940 produceert hij een ontwerp voor een betonnen mitrailleurkazemat, waarvan de
frontdekking is voorzien van een asymmetrische stalen bekleding, annex schietgatkast. De inventiviteit van deze
naïeve ontwerpen ten spijt, blijkt de uitbouw van de Vesting Holland op dat moment al niet meer urgent. De
opperbevelhebber geeft op 22 januari 1940 wel toestemming om de beloofde 72 gietstalen pagkazematten te
bouwen, ter waarde van 1.080.000 gulden.
[138 tekening pg, dsn schuilplaats met flankerende mitrailleur, Sectie V Vesting Holland 1940, NA]
[139 tekening dsn betonkazemat kanon 10 Veld, Sectie V Vesting Holland 1940, NA]
[140 tekening 1:50 (bewerkt), pg, dsn en aanzicht gewapend betonkoepel kanon 6 Veld, Sectie V Vesting Holland 1940, NA]
[141 tekening dsn gietstalen koepel lichte mitrailleur, Sectie V Vesting Holland januari 1940, NA]
[142 tekening pg gietstalen koepel voor lichte mitrailleur, Sectie V Vesting Holland januari 1940, NA]
[143 tekening 1:20, pg, dsn lichte mitrailleurkazemat, Sectie V Vesting Holland januari 1940, NA]

9.6.2

Vallei-Peel-Raamstelling: eigenstandige ontwerpen van Sectie V veldleger, december 1939

Drie dagen vóór Reijnders zijn versterkingsplan voor de Tweede Lijn van de Vesting Holland aan de minister
afgeeft, voert het hoofd BS op 26 november 1939 op zijn kantoor te Amersfoort berekeningen uit voor de
"Organisatie Tweede Linie" in de Vallei-Peel-Raamstelling. De bouw van deze werken zijn, net als het
versterkingsplan van de Vesting Holland te financieren uit het Honderd-Millioen-Fonds.855 De Sectie V veldleger
wil de Vallei-Peel-Raamstelling versterken met 2.600 kazematten: 160 gietstalen kazematten, 500 Bkazematten en 1.500 stekelvarkens Szw(3a)fl. Het laatste type, aangeduid als 'S-100 logies', is een ontwerp van
Mattern en heeft een vergroot schietgat in de frontdekking (1 m) en tegen de keeldekking een
afwachtingsruimte voor de bediening met een lichte of zware mitrailleur. Een bijgevoegd schetsje illustreert
dat een rij S-100 logies in tweede lijn een overlappend schootsveld met mitrailleurvuur heeft. Mattern heeft alle
schietgaten 40% vergroot, om een schootsveld van 60° te bereiken. De schuilplaats P ontbreekt, terwijl die
zojuist voor hetzelfde doel is ontworpen voor de Vesting Holland. De commandant veldleger sluit bij zijn brief
van 30 november 1939, waarin hij de afspraken met de opperbevelhebber bevestigt, een schetsje bij, waarin de
betonnering van de hoofdweerstandszone is uitgewerkt. De frontlijn is samengesteld uit groepen kazematten
en schuilplaatsen, vaak op geruime onderlinge afstand gelegen, verbonden door loopgraven en omgeven met

toepassen, zodat de vastheid van het beton toeneemt. Van Andel wil ook een betonkoepel voor het kanon 6 Veld. NA, CITB, 2.13.40,
BG1882, tekening H Sectie V VgH, No.1541, in 1 blad (4-4-1940), 'Spiraalwapening voor een gewapend-betonnen lichte
mitrailleurkoepel'. Tekening No.1538, in 1 blad (23-3-1940), 'Gewapend betonkoepel voor opstelling van een kanon van 6 Veld'.
851 NA, IdG, 2.13.45, R5, brief OLZ, Sectie II, No.10395, 29-11-1939, aan MvD.
852 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 28-lx, telexbericht No.12, CV, No.4781G, 21-11-1939, aan AHK.
853 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C877, stuk I, brief Chef der Inundatiën, 5-2-1940, aan H Sectie V HKV, met (ontbrekende) tekening en
'Omschrijving van de werking en constructie van een hydraulisch draaibare koepel. Geheim'.
854 Dat zal het productieproces niet hebben bevorderd. De kazemat heeft een zeer ruim schootsveld (68º). NA, CITB, 2.13.40, BG1882,
tekening H Sectie V VgH, No.1469, in 1 blad (17-1-1940), 'Gewapend-betonnen koepel voor lichte mitrailleur opstelling'. Tekening
No.1494, in 1 blad (30-1-1940), 'Schets gietstalen koepel voor lichte mitrailleur, gewicht ca. 5.300 K.G.'
855 NA, CITB, 2.13.40, BG1880, 'Opzet Tweede Linie’, H BS, Amersfoort, 26-11-1939.
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hindernissen. De werken ondersteunen elkaar met frontaal en flankerend vuur. Achter deze lijn staan zes
groepen voorsecties ingetekend, elk met zowel bestaande gevechtsonderkomens (G- of B-kazematten, Sgevechtsdekking of semipermanent onderkomen) als een te bouwen gewapend betonnen schuilplaats (W.1521), met ertussen een S-100(3a) flankerende gevechtsdekking (W.12-15) en een schuilplaats (W.15-21) met
gelegenheid voor tweezijdig flankerend vuur. Hierachter is de compagniereserve opgesteld, ook in zes groepen,
elk voorzien van een identieke S-100 opstelling, gecombineerd met (op één stuk na) een tweezijdig flankerende
schuilplaats (W.15-21). De stoplijn bestaat uit zes groepen met elk drie S-100(3a)fl logies-opstellingen,
afgewisseld met drie S-100 opstellingen en schuilplaatsen, zoals bij de compagniereserves.
Twee weken na
de overeenkomst meldt Van Voorst tot Voorst aan Reijnders "dat een aantal der voorste groepen van de
vóórsectiën zal zijn voorzien van kazematten (stekelvarkens, stalen kazematten en dergelijke), een deel echter
niet, terwijl daar achter alle gevechtsopstellingen gekazematteerd zullen worden (stekelvarkens). Aangezien
dit geschiedt, om aan den liniedijk geen hinder te ondervinden van vernieuwde stellingbouw, zou zulks niet
behoeven te worden doorgevoerd voor die gedeelten in den frontlijn, waar van betonbouw geen hinder wordt
ondervonden”. De commandant stelt voor om "voor alle groepen, welke deze thans niet hebben, stekelvarkens
te doen bouwen. Zulks is bijvoorbeeld het geval bij Veenendaal, Zuidelijk daarvan en elders". Verder vraagt hij
aandacht voor kazemattering van mortieren, pantserafweergeschut en kanonnen van 6 Veld. "Ik neem aan, dat
het met de bedoeling van Uwe excellentie strookt, om ook voor deze wapens betonnen schuilplaatsen te
bouwen, en waar mogelijk voor het pantserafweergeschut (waar dit nog niet is voorzien en de aanleg niet
hinderlijk is) tevens pantserkazematten".856 De volledige betonnering van Vallei-Peel-Raamstelling is daarmee
op papier gerealiseerd. Uit de veelvuldige toepassing van S-gevechtsdekking blijkt dat het veldleger een
aaneengesloten gekazematteerd vuurfront nastreeft, ook hier met frontaal mitrailleurvuur. Om met zo weinig
mogelijk opstellingen een zo overlappend mogelijk schootsveld te verkrijgen, vraagt Mattern BS om de
schietgaten van de S-gevechtsdekking opnieuw te vergroten. Die keuze is des te opvallender, omdat de werken
bestemd zijn voor de tweede lijn, waar S-100 opstellingen door een vijand dichter zijn te benaderen, dan S(3a)
opstellingen in de frontlijn.
In november en december 1939 is de Sectie V veldleger druk met het tekenen van de ontwerpen
‘Tweede Lijn' van de Vallei-Peel-Raamstelling. Ook na 30 november, de datum dat is afgesproken dat de sectie
nauw samenwerkt met het CITB, blijft Mattern eigenstandig tekenen aan gevechtsopstellingen, waarbij
kazemat en schuilplaats zijn verenigd. De schets S-logies blijft daarbij het uitgangspunt. Zo is op 14 december
blad 1 van tekening "Kazemat Type III" gereed.857 De bediening in de gevechtsruimte kan uit drie frontale
schietgaten overlappend stormvuur afgeven. Elk frontaal schietgat (40°) kan men vanaf de buitenzijde afsluiten
met een stalen schild (7 cm). De gevechts- en afwachtingsruimte zijn gescheiden door een wand (40 cm), terwijl
de toegangsdeur tot de gevechtsruimte tegenover het middelste schietgat ligt. In de afwachtingsruimte voorziet
Mattern zij- en keeldekkingen van vier geweerschietgaten, vermeerderd met een vijfde exemplaar in het
toegangsluik, afsluitbaar met stalen schuif (2 cm).858 Kazemat Type I S-100(3a) heeft een toegangsluik in de
keeldekking, terwijl Kazemat Type II is uitgevoerd als S-100(3k) met klimkoker voor inbouw in dijken. Op 16
december krijgt de commandant veldleger toestemming om tussen IJsselmeer en Krachtwijk acht van die
kazematten te bouwen.859
In december 1939 tekent Mattern meer werken voor de Tweede Linie. Alle vertonen de fatale
combinatie van eigenschappen, die Type III kenmerkt: zwakke dekkingen en frontale schietgaten. De
schuilplaats Type IV is een verzwaard uitgevoerde afwachtingsruimte Type III, met vreemd genoeg een (W.1521) classificatie. Het is een kopie van schuilplaats IIIC, voorschrift VII (frontdekking 1,5 m, zijdekking 1,25 m,
bovendekking 1,2 m) van het onvolmaakte type, zonder gebroken ingangen.860 Schuilplaats Type V is identiek,
maar met lichtere frontdekking (1 m) en lijkt op Type IIIg, voorschrift VII. Eind 1939 completeert Mattern de

NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief CV, Sectie I1, No.5142 IIG, 2-12-1939, aan OLZ.
In de gevechtsdekking (6,23 x 6,6 x 3 m) SZW100fl en -fr (zoals eerder flankerend, resp. frontaal) is alleen de dekking bij het
schietgat (1 m). De zijdekking (frontale variant) is (80 cm), keeldekking afwachtingsruimte (60 cm). Toch claimt Sectie V (W.15-21).
Afwachtingsruimte (2,5 m bij 4,6 m) met driepersoons brits, twee stapelbedden (weerszijde doorgang gevechtsruimte), twee
zitbanken bij de kachel. Door de bovenste bedden op te klappen, kan de bezetting de onderste als zitbank gebruiken.
858 NA, CITB, 2.13.40, 92, ‘Tekening No.2030, HKV Sectie V, blad 1 (14-12-1939), ‘Kazemat type III A (W.15-21)’. Daags na Type III
completeert Sectie V het ontwerp Type I en Type II: beide S100 fl (frontdekking 1 m, zijdekking 80 cm) echter met drie schietgaten
met zeer groot schootsveld (70°). Vreemd genoeg is alleen het middelste schietgat verzwaard uitgevoerd met spoorstaaf en (van
Type III bekend) stalen afdekkingplaat. Uit de tekening blijkt dat het railpakket een latere wijziging is. Sectie V’s inschatting van
(W.15-21) is meer dan optimistisch, met keel- en bovendekking van 60 cm en 80 cm.
859 NA, CITB, 2.13.40, BG 1880, ‘Tekening No.2026, HKV Sectie V, in 1 blad (15-12-1939), Kazemat type I’. Tekening No.2027, HKV
Sectie V, in 1 blad (15-12-1939), ‘Kazemat type II’. NA, Veldleger, 2.13.18.01, C1109, 2626 G, brief CV, Sectie I1, No.5513IG, 16-121939, aan HBS en C III-IVLK.
860 Bij de kleinere omvang (7,13 x 4,8 x 4,6 m) zijn de uitgangen vervangen door een enkel toegangsluik. Ook ziet men af van het
periscoopgat. In de zij- en de keeldekking 2 flankerende geweerschietgaten; ook het toegangsluik is van een schietgat voorzien. De
inrichting is conform de afwachtingsruimte in de S-logies.
856
857
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serie met Type VI: een frontale variant op Type I.861 En op 21 december 1939 biedt commandant IVLK generaalmajoor Van den Bent een ontwerp voor regiments-hulppost geneeskundige diensten aan. De tekening van
hoofd Sectie V kapitein Stumphius laat een betonschuilplaats volgens voorschrift VII zien, met vergrote
gassluizen. Stumphius heeft een model van hout, bespannen met linnen en jute, beproefd. Van den Bent heeft
naast vijf hulpposten (à 35.000 gulden) per bataljon twee gewapend betonnen hulpverbandposten voor elk
bataljon nodig. Van Voorst tot Voorst wijst het verzoek af: eerst zijn alle gevechtsopstellingen te voltooien.862
Het is verontrustend dat het veldleger zelf blijft ontwerpen, zonder samenwerking te zoeken met
inspecteur der genie, noch met de Sectie V Vesting Holland. Matterns Sectie V voltooit in Zeist op 12 december
1939 schuilplaats Type V, terwijl op hetzelfde moment Van Roijens Sectie V in ‘s-Gravenhage schuilplaats P
afrondt.863 De beide werken hebben dezelfde functie, maar daar stopt de overeenkomst. Het CITB is weliswaar
op afstand betrokken bij ontwerpen van de Vesting Holland, maar heeft geen invloed binnen het veldleger.
Waar in vredestijd het inschakelen van het CITB verplichte kost is, geven de commandanten tijdens de
mobilisatie de toegevoegd genisten de vrije hand. Een gevolg is dat gevechtsdekking S, op verzoek van de
tactische commandanten aan het bestek voor de Rivierenstelling toegevoegd, door de Sectie V veldleger is
gepromoveerd tot spreekwoordelijke hoeksteen van de betonnering van de Tweede Lijn Vallei-PeelRaamstelling. Voor die zware taak vindt Mattern het afdoende de dekkingen te verzwaren. Schijnbaar achteloos
gaat hij voorbij aan de kwetsbaarheid van de constructie. En dat is niet terecht. Drie dagen voor het einde van
het jaar meldt Van Voorst tot Voorst: "Bij krijgsbedrijven in Polen is gebleken, dat het (…) pantserafweergeschut
lukte door treffers in de schietgaten de bediening van mitrailleurs in kazematten buiten gevecht te stellen. De
Duitse pag-bediening wordt hierin speciaal getraind. (…) In verband hiermede acht ik het noodig dat de door
Bureau Stellingbouw gebouwde stekelvarkens van schietgatafsluitingen worden voorzien, welke ten minste
tegen treffers van pantserafweergeschut van 4,7 c.M. bestand zijn". In de marge van de brief is een schetsje
gekrabbeld: een zwaar gietstalen schietgatpantser, dat van buiten is te sluiten en te openen. Dit heft de
kwetsbaarheid van de S-gevechtsdekking niet op: het is symptoombestrijding in optima forma.864 De inspecteur
is niet onder de indruk van het ontwerp S-logies. In een opgave na 26 november 1939 voor Vallei-PeelRaamstelling zijn de S-logies gevechtsopstellingen vervangen door schuilplaatsen voorschrift VII, typen IE
(W.12-15), IA (W.15-21) en IJ (W.21-28), alle met verbeterde wapening.865
[144 schets stellingen Tweede Lijn, commandant veldleger, bijlage brief 30-11-1939, Vallei-Peel-Raamstelling, NA]
[145 tekening pg kazemat Betonplan Stekelvarken type I, Sectie V veldleger, Vallei-Peel-Raamstelling december 1939, NA/FM]
[146 schets pg kazemat Betonplan Stekelvarken type III, schuilplaats type IV, Sectie V veldleger, Vallei-Peel-Raamstelling
december 1939, NA]

9.6.3

Opnieuw: geen heldere strategische keuzes, december 1939 - februari 1940

Niet alleen ontwerptechnisch bevindt de stellingbouw zich bij de jaarwisseling 1939-‘40 in een verwarrende
situatie. Ook de voortgang van de bouw blijft tegenvallen. Op 30 november 1939 neemt Van Voorst tot Voorst
maatregelen. "De internationale toestand eischt dat met de grootste voortvarendheid aan de
verdedigingswerken wordt doorgewerkt, opdat ten spoedigste alle gevechtsopstellingen gereed zijn. In
verband hiermede moet tot nader bevel niet worden geoefend, doch met zoo groot mogelijk aantal personeel
worden doorgewerkt aan de stelling".866 Vrijwel het gehele veldleger graaft nu aan een stelling, waarin het
tijdelijk weerstand zal leveren. Het is frappant dat de commandant op dat moment geen heil meer ziet in de
verdediging van Peel-Raamstelling. Een dag eerder, op 29 november, adviseert hij Reijnders deze te verlaten,
ten gunste van de “Oranjestelling”, die tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch kan worden aangelegd. De reden
waarom de commandant zo laat voor de niet bestaande stelling opteert is onduidelijk, temeer daar de generale
staf in 1934 heeft vastgesteld dat de zandgronden van Midden-Brabant, speciaal rond Tilburg uitstekend
geschikt zijn voor het vertragende gevecht, maar dat “de groote bedektheid, het geringe schootsveld en het
gebrek aan belangrijke hindernissen het hardnekkig standhouden in deze terreinen zeer moeilijk maakt”. Ook
minister Dijxhoorn is geen voorstander van de Oranjestelling. “Eigenlijk is het geen stelling, maar een vrij
willekeurig door het terrein getrokken lijn; een mooie naam alleen maakt een stelling niet sterk”. Maar
Reijnders wijst niets af: hij wil bezien "in hoeverre betonbouw zal plaatsvinden in de Peel-Raamstelling", dan

NA, CITB, 2.13.40, 92, ‘Tekening No.2033, HKV Sectie V, waarschijnlijk in 3 bladen, blad 1 (19-12-1939), ‘Schuilplaats type V’.
Tekening No.2034, HKV Sectie V, waarschijnlijk in 3 bladen, blad 1 (19-12-1939), ‘Schuilplaats type IV’. BG1880, ‘Tekening No.2036,
HKV Sectie V, in 1 blad (28-12-1939), Kazemat type VI’.
862 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A873, 5755G, brief C IVLK, No.1008G, 21-12-1939, aan CV. Brief CV, No.1008G, 27-12-1939, aan C IVLK.
863 NA, CITB, 2.13.40, BG1882, tekening H Sectie V VgH, No.1404, in 2 bladen, blad 1 (12-12-1939), 'Schuilplaats geweer- of
mitrailleurgroep (W.21-28). 92, tekening HKV, Sectie V, No.2033, waarschijnlijk 3 bladen, blad 1 (19-12-1939), 'Schuilplaats type V'.
864 NA, CITB, 2.13.40, 241, brief CV, Sectie I, No.5682G, 28-12-1939, aan OLZ.
865 NA, CITB, 2.13.40, BG1880, 'Betonijzer Tweede Linie’, HBS, Amersfoort, ongedateerd, waarschijnlijk december 1939.
866 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A844, brief CV, No.4328G, 30-11-1939, aan C III-III-IVLK.
861
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wel elders in Noord-Brabant.867
Op 20 december 1939 heeft Dijxhoorn een onderhoud met de commandant veldleger en
opperbevelhebber, waarbij hij voorstelt: "a. doorhakken van den knoop: beslissing in Valleistelling of Vesting
Holland aanvaarden, b. als besloten zou worden tot beslissing zoeken in de Vg.H. zou daarvan het gevolg zijn,
dat de troepen, die bestemd zijn, om uiteindelijk Vg.H. te verdedigen, nu reeds daarin worden geplaatst en van
stonde af beginnen met de inrichting van die stelling, c. ophouden met het inrichten van de Peel-Raamstelling
voor 3 divisiën met een zwakke Zuidvleugel; deze stelling door zwakke krachten te doen verdedigen (…), d.
wanneer tot verdediging van de Valleistelling zou worden besloten, zouden alle krachten, in het land aanwezig,
moeten worden gezet aan de inrichting van die stelling, opdat in het voorjaar een offensief zou kunnen worden
weerstaan". 868 De regering eist op 30 december 1939 in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina opnieuw
duidelijke strategische keuzes van de opperbevelhebber. Waarom vraagt Reijnders krediet aan voor deze
uitvoerige betonnering van Vallei-Peel-Raamstelling, als hij zijn hoofdweerstand in de Vesting Holland levert?
Is het dan niet evident nu juist de stellingbouw in de Vesting Holland een extra impuls te geven? Door de keuzes
van Reijnders lijkt het erop dat de stellingen, waarin het veldleger is gemobiliseerd, prioriteit hebben. Reijnders
geeft aan dat hij een “uitsluitende verdediging van de Vesting Holland thans als afgedaan beschouwde”. Er is
door de manschappen gewerkt aan de Valleistelling; zij rekenen er op die te verdedigen.869
Voor Van Voorst tot Voorst is het inderdaad klip en klaar waar hij de beslissende slag aan zal gaan. Eén
van zijn legerkorpsen, sinds september in de Valleistelling, tracht die met man en macht uit te bouwen. Op de
eerste werkdag van het jaar 1940 luidt het dagbevel van de commandant veldleger: "Een ieder, van hoog tot
laag, kan er niet diep genoeg van zijn doordrongen, dat de grootst mogelijke kracht van de thans door het
Veldleger bezette stellingen een essentiële voorwaarde kan vormen voor ons onafhankelijke voortbestaan".
Ondanks dat het Betonplan sinds eind november in voorbereiding is, zal de bouw van betonnen vestingwerken
op 17 februari niet zijn afgerond. Daags na aankondiging van het ultimatum stuurt Van Voorst tot Voorst een
nieuwe brief aan zijn commandanten, met tactische beginselen voor de betonnering van de Tweede Lijn ValleiPeel-Raamstelling. Waar frontlijn en stoplijn noodgedwongen dicht bij elkaar liggen, kunnen de commandanten
tussenverdediging beperken. De kracht moet in en achter de accessen geconcentreerd zijn, terwijl achter
tussenliggende inundaties bewaking volstaat. Naast accesverdediging moeten voorcompagniën diepte hebben.
Om bevelvoering te garanderen is die in de diepte georganiseerd, niet per weerstandslijn. Overal is zoveel als
mogelijk gebruik te maken van natuurlijke hindernissen. In de stoplijn, waar hindernissen dat toelaten,
formeert men weerstandskernen met vuurverband, in plaats van lijnverdediging. Bij de voorposten komt geen
betonbouw en moet men alle semipermanente werken, onder meer als schijnwerk, handhaven.870
De vorderingen in de stellingbouw zijn onvoldoende. Er is spoed vereist, vooral aan de Liniedijk en de oostelijke Eemdijk. Van
Voorst tot Voorst wil meer burgerwerkkrachten en aannemers inschakelen, of de troepen nog intensiever laten werken. Hij
stelt zijn officieren een ultimatum: over zes weken, op 17 februari 1940, moeten de stelling inclusief semipermanente werken
gevechtsklaar zijn. Zowel frontlijn met reserveopstellingen, tussenverdediging en stoplijn moeten voltooid zijn, inclusief
beklede borst-, rug- en zijweren, loopgraafroosters, regenwaterafvoer, latrines, aan- en afvoerloopgraven,
gemeenschapsloopgraven, groepsschuilplaatsen, hulpverbandplaatsen, commandoposten, antivechtwagenkanalen,
inclusief vuurplan en opstellingen voor waarnemingsdienst.871

De regering geeft Reijnders op 7 januari 1940 een nieuwe opdracht. Bij een aanval mag Reijnders in beide
stellingen weerstand bieden; tegelijk moet hij bepalen welke troepen in welke stelling liggen. Daarbij verbiedt
de regering zijn strategie te baseren op een risicovolle terugtocht door inundaties van het Oostfront: de
verdediging van dat front moet kunnen geschieden door de troepen die daar gelegerd zijn.872 In de opdracht is
ook het verschil van inzicht van minister en opperbevelhebber over de verdediging van Peel-Raamstelling
NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1109, 2626G, brief CV, Sectie I1, No.5142G, gemaand ‘Spoed’, 30-11-1939, aan OLZ. De CV heeft de
stelling in 1932 aanbevolen aan de Belgische ChGS luitenant-generaal E.H. Galet. Op de brief van 30 november is door een officier
van het veldleger met potlood gekrabbeld: "Bedoeld was de Oranjestelling volgens voorstel C.V”. Wilson, Beginselen der militaire
aardrijkskunde, 296. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 610. Op 3 december 1939 spreekt de Franse militaire attaché met
Belgisch minister van Defensie Denis. Zij concluderen dat aanhaking bij Nederlandse troepen in de Peel niet mogelijk is. Wellicht wel
westelijk, bij Breda, maar het is ze niet duidelijk of die stad verdedigd is. Gunsburg, La Grande Illusion, 610.
868 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1a-b, Lijst van bijlagen, 25. Van Middelkoop, Generaal H.G. Winkelman. standvastig
strijder (1876-1952), Zaltbommel 2006, 111-112, vermeldt een notitie van “eind 1939” van generaal-majoor H.F.M. van Voorst tot
Voorst, onder Reijnders C Lichte Divisie, daarna ChGS, waarin de commandant aangeeft dat de Peel-Raamstelling “een ketting met
vele zwakke schakels” is, volgens Van Middelkoop “veel te zwak, zowel aan de rechterflank als in het front”.
869 Wilson, Vijf oorlogsdagen, 71 betoogt dat de regering een keuze wil, “omdat ’s-lands geldelijke middelen onvoldoende waren om
beide lijnen verder in te richten”. Echter, de regering wil alleen investeren op basis van een heldere strategische visie.
870 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1117, stuk 32G, brief CV, Sectie i1, No.32G, 4-1-1940, 'Aanwijzingen voor den betonbouw'. Brief CV,
Secties I1 en V, No.51G, 3-1-1940, aan C II-III-IVLK en C Brig A-B.
871 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C836, 3275, brief CV, Secties I1 en V, No.51G, 3-1-1940, aan C II-III-IVLK.
872 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1a-b, 41-49. De reactie van Winkelman in 1949: voor de verdediging van beide
stellingen zijn te weinig troepen beschikbaar; hij heeft bezwaar tegen deze opdracht.
867

[218]

aangeroerd. Reijnders krijgt opdracht om hier met een minimum aan troepen een vertragend gevecht te voeren.
De regering draagt hem op het gevecht langs de opmarswegen te concentreren en maatregelen te treffen tegen
een zuidelijke omvatting. De opperbevelhebber kiest op 12 januari 1940 voor een halfbakken oplossing. Hij
beperkt de kredieten voor stellingbouw in de Vesting Holland. "Als grondslag voor de verdere voorzieningen
op het Oostfront van de Vesting Holland wensch ik nader uit te gaan van een bezetting ter sterkte van de thans
aanwezige veiligheidsbezetting, versterkt met 1 legerkorps (min een regiment infanterie en een afdeeling
artillerie). Hetgeen in aanbouw is, dient uiteraard afgewerkt te worden tot een organiek geheel met de in de
nabijheid aanwezige, reeds opgeleverde werken". Uit het voorstel van 7 december 1939 voor de Tweede Lijn
Vesting Holland schrapt hij de sectieschuilplaatsen en kazematten voor lichte mitrailleur. Als gevolg van deze
keuze vraagt hij de commandant een nieuw versterkingsplan Oostfront op te stellen, ter waarde van 10 miljoen
gulden. De schuilplaatsen op de groepsnesten moeten nu ook gekazematteerd flankerend vuur uitbrengen. Ook
wenst Reijnders ten laste van dit beperkte budget een tweede linie langs het Merwedekanaal ten westen van
Utrecht te verkennen. 873 Zijn overweging leunt opnieuw op twee gedachten: het veldleger gaat in de
Valleistelling hardnekkige weerstand leveren en krijgt daar de beschikking over een diepe stelling. Maar hij wil
ook Vesting Holland uitbouwen, zij het beperkter dan Van Andel voor ogen staat. Minister Dijxhoorn gaat op 22
januari 1940 akkoord met de besteding van 12,5 miljoen gulden voor de Vallei-Peel-Raamstelling. Ten noorden
van de Maas kan de commandant voor 8 miljoen gulden betonneren; ten zuiden voor 2 miljoen. Reijnders
bestemt 1.245.000 gulden voor 83 gietstalen pagkazematten in Vallei-Peel-Raamstelling en 1.080.000 gulden
voor 72 exemplaren in de Vesting Holland. Hij kan de organisatie van de bouw nu in gang zetten.874
Maar voor Reijnders is de maat dan al bijna vol: de regeringsopdracht van 7 januari 1940 levert voor
hem onoverkomelijke bezwaren op. “Ik moest de vaste bezetting voor beide stellingen bepalen en als het ware
alles vastmetselen”. Hij voelt zich in zijn eer aangetast en denkt na over vervroegd aftreden. Eerder heeft hij
met minister president Colijn afgesproken omstreeks 1 mei 1940 af te treden, zodat de commandant veldleger
hem op kan volgen. Daarmee zou een wens van minister Dijxhoorn in vervulling gaan. Tien jaar later
terugblikkend, is Dijxhoorn van mening dat Reijnders met twee legerkorpsen wilde gaan marcheren, terwijl 30
Duitse divisies aan de rijksgrens staan. Hij oordeelt: “Aan een dergelijk krijgsplan wenste ik de soldaten niet op
te offeren. Dat is krankzinnig!” en meldt dat de benoeming van Reijnders tot opperbevelhebber niet van harte
is geweest. De minister heeft geen persoonlijke bewondering voor de generaal. Echter, de benoeming van
Voorst tot Voorst zou op dat moment tot teveel personele verschuivingen hebben geleid.875
Op 22 januari is er een gesprek tussen Koningin Wilhelmina, regering en opperbevelhebber. Op basis
van dat gesprek zijn Reijnders en Van Voorst tot Voorst het op 25 januari 1940 eens over de locatie van de
hoofdweerstand: die levert het veldleger in de Valleistelling. Om te voorkomen dat men deze zuidelijk kan
omvatten wenst "de Opperbevelhebber de Peel-Raamstelling zoodanig in beton uit [te, JM] bouwen, dat de
gevechtsopstellingen een aaneengesloten vuurfront vormen". Tegelijk blijft IIILK gelegerd in het noorden van
de Peel-Raamstelling, maar zal dit korps daar geen hardnekkige weerstand bieden. Om een omvatting van
Valleistelling en Linie Ochten-De Spees te voorkomen wil Reijnders de mogelijkheid van een Waal-Lingestelling
onderzoeken, die bij Gorinchem aansluit op het Zuidfront Vesting Holland. De kosten van versterking van dit
front financiert men apart. De keuze van Reijnders om hoofdweerstand in de Valleistelling te leveren lijkt niet
zozeer gebaseerd te zijn op de kracht van dat front, als wel op het feit dat de troepen er nu eenmaal gelegerd
zijn en er bouwen aan de stelling. Bovendien betekent de verdediging van de Valleistelling een fenomenale extra
vestingbouwkundige investering: nu moet men naast de Linie Ochten-De Spees ook de geheel nieuwe WaalLingestelling als hoofdweerstandszone inrichten en verdedigen. De laatste stelling bestaat alleen in naam en is
op dat moment niet eens verkend.876
Tijdens de bijeenkomst van 22 januari met Koningin Wilhelmina en regering pleit Reijnders vanuit het
belang van de neutraliteit opnieuw voor een sterke Peel-Raamstelling, tot ergernis van onder meer premier De
NA, CITB, 2.13.40, BG1884, brief OLZ, Afd. Landmacht, No.11055ZG, 12-1-1940, aan CVgH.
Wilson, Vijf oorlogsdagen, 67, 77 betoogt dat de op 7 december ingestuurde voorstellen Betonplan door de minister zijn
goedgekeurd, maar dat door wisseling van het opperbevel “deze nog steeds [lagen, JM] te wachten tot een beslissing zou zijn
genomen en pas eind maart kon het nieuwe plan voor de nieuwe hoofdstelling worden aangeboden”. Echter, de reden voor die
vertraging is het gebrek aan sturing van Reijnders op een kwalitatief juiste uitbouw: Winkelman heeft dit moeten corrigeren.
875 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1a-b, 51 en verder, deel 1c, 1, 6, 25, 30.
876 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1117, 3b, 'Bespreking O.L.Z. met den C.V. nopens ontwerp-aanwijzingen voor den C.V. inzake de
landsverdediging', 'Verslag van den bespreking bij den O.L.Z. op 25 januari 1940'. Wilson, Vijf oorlogsdagen, 62: “Toen de
verdedigende kracht van de Grebbelinie toenam, overwoog generaal Reynders, dat het wel eens zou kunnen gebeuren, dat de PeelRaamstelling door vijandelijke druk zou moeten worden ontruimd op een ogenblik, dat de toestand in de Grebbelinie nog geenszins
een terugtocht naar de Vesting Holland nodig zou maken. Er werd toen op het Algemeen Hoofdkwartier een plan overwogen om in
dat geval de Grebbelinie en de Linie Ochten-De Spees te blijven verdedigen en de troepen van het IIIe legerkorps, alsmede die van
brigade B, tijdelijk een flankstelling in te doen nemen achter de Waal tussen Ochten en Gorinchem, in de hoop, dat de vijand niet met
sterke krachten zou volgen. Bij een ter zake gehouden verkenning bleek, dat het wel juist was om van Ochten tot Tiel de Waal als
weerstandslijn te kiezen, maar dat ten westen van Tiel een stellingname achter de Linge (tussen Tiel en Leerdam) verre te verkiezen
was”.
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Geer. De spanning tussen opperbevelhebber en minister loopt zo hoog op, dat De Geer op 30 januari de
opperbevelhebber laat ontbieden en hem expliciet meldt achter zijn minister te staan. Daags erna stuurt de
burgemeesterszoon de Koningin zijn ontslagbrief.877
Tussen december 1939 en februari 1940 is Nederland in de ban van vorst en kou. Met het Betonplan moet men in de tweede
en derde weerstandslijn, in afwachting van permanente onderkomens, vele tijdelijke kazematten bouwen. De vorst blijkt zo
diep in de grond gedrongen, dat het opwerpen van aarde over gevechtsdekkingen niet mogelijk is. De commandant veldleger
stelt dan voor om "de trefbare" zijden van die onderkomens met “gewapend-betonplanken” te beschermen. Ook geeft Van
Voorst tot Voorst het bevel tot ophoging van het "tankafwerend vermogen" van zijn stellingen, nu bleek dat Duitse
vechtwagens in Polen doorstootten naar artillerieopstellingen en stormvuur verhinderden. Hij wil daarom "overeenkomstig
moderne Fransche inzichten" doorgaande hindernissen tegen vechtwagens bij frontlijn, stoplijn en artilleriestellingen. Door
de vorst is de op 3 januari gestelde streefdatum voor het gevechtsklaar zijn van de stellingen niet gehaald. De commandant
geeft uitstel tot 9 maart. Maar ook dat blijkt niet haalbaar en op 1 maart verschuift de datum naar 23 maart.878

9.6.4

Opnieuw: autoriteitskwesties tussen veldleger en het wapen der genie, januari - februari 1940

In de weken voor zijn ontslag wil Reijnders, nu hij gekozen heeft voor hoofdverdediging in de Valleistelling,
spoed maken met het Betonplan. Hoe geeft de opperbevelhebber hier uitvoering aan? Is hij in staat de eerdere
onenigheid tussen de uitvoerende partijen voor eens en altijd op te lossen, zodat er eindelijk een kordaat
aangepakte vestingbouw plaats kan vinden? Op 20 januari 1940 maakt hij afspraken met de commandant
veldleger, om wrijvingen zoals in september en oktober 1939 tussen veldleger en inspecteur te voorkomen. Het
BS "zal de plannen en bestekken gereed maken, de aanbestedingen houden en de directie over den bouw
voeren. Door Uwe zorg wordt mij zoo spoedig mogelijk toegezonden een kaart 1:25.000, waarop zijn
aangegeven de plaats der nieuw te bouwen werken en de vuur-sectoren. Tevens worden bij mij ingewacht
schetsen van de ontworpen werken, zulks ter mijner goedkeuring en die van den Inspecteur der Genie. Na
antwoord wordt dezerzijds opdracht aan het Bureau Stellingbouw gegeven ter uitvoering. Bij deze uitvoering
zal worden gestreefd naar een intensievere samenwerking met de Hoofden der Sectiën V van Uw
Hoofdkwartier en van de Legerkorpsen, Divisies en Brigades, ten einde een vlotte uitvoering te verkrijgen,
zonder andere werkzaamheden in de stelling te hinderen. De Hoofden der Sectiën V voornoemd hebben de
leiding bij de regeling van de volgorde der werkzaamheden".879
Deze laatste bepaling blijkt een voedingsbodem voor meer onenigheid. Het BS voert de directie over
de bouw, maar de hoofden Sectie V bepalen de volgorde van de werkzaamheden. De opperbevelhebber wil zo
min mogelijk overlast veroorzaken en geeft de Secties V de touwtjes in handen. Hij maakt een knieval voor de
commandant veldleger. De Man protesteert: "De volgorde van uitvoering wordt bepaald door het gereedkomen
der planning-tactische gegevens", schrijft hij in de marge. "als de Hoofden Sectiën V zich ermede gaan bemoeien
loop de zaak spaak!". De inspecteur is het met het hoofd eens en signaleert afwijkingen van de procedure, zoals
die is overeengekomen. Bovendien vindt de inspecteur dat zijn taak door het hoofd BS is overgenomen:
"Aangezien ondergeteekende met het ontwerpen en de uitvoering van de projecten is belast, ware het van
belang de schetsen van de ontworpen werken, voor zoover deze afwijken van de reeds ontworpen typen als
door U goedgekeurde figuratieve schetsen, dus uitsluitend indeling en gebruik der benoodigde ruimten
aangevend, aan mij te doen toezenden opdat door mijne zorg de plannen gereed gemaakt en het noodige voor
den bouw verricht kan worden. Opdrachten enzoovoort ter zake ware dus aan mij en niet aan het Hoofd Bureau
Stellingbouw te richten”. De opperbevelhebber gaat op 23 januari met deze wijziging akkoord.880
Tijdens deze cruciale fase in de betonnering is het verschil van inzicht tussen de commandant veldleger
en de inspecteur opnieuw aan de orde. “Vestingbouw is het aloude domein van de Genie en dus is het
begrijpelijk, dat de Inspecteur der Genie de leiding wilde houden”, zo constateert Nierstrasz achteraf. “De
Commandant Veldleger heeft van het werken van Bureau Stellingbouw veel last ondervonden en de ervaring
heeft den indruk nagelaten, dat buiten het Veldleger staande instanties zoals het bureau van den Inspecteur,
CITB en dergelijke, meer naar de techniek dan naar de ernst der tijden schouwden en min of meer buiten de
snelheid eischende sfeer van een oorlogsleger werkten. (…) De Hoofden Sectie V (het pleit voor hen)
verheugden zich op de uitvoering van een mooi groot werk. (…) Verder zijn buiten het Veldleger wellicht niet
voldoende de bezwaren gewaardeerd, welke er aan verbonden waren, dat vreemden binnen het Veldleger
werken kwamen aanleggen”.881
Gunsburg, La Grande Illusion, 627.
NA, Veldleger HK, 2.13.16, C877, brief CV, No.870G, 30-1-1940, aan C II-III-IVLK en C Brig A en B. C836, 3275, brief CV, No.1075G,
7-2-1940, aan C II-III-IVLK. Brief CV, No.933G en 933GII,12-2-1940, aan C II-III-IVLK, C. Brig A-B. 3275, Brief CV, Secties I en V,
No.1719G, 1-3-1940, aan C II-III-IVLK en C Brig A-B.
879 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 297, brief AHK, Sectie IIc, OLZ, No.679ZG, 20-1-1940, aan CV.
880 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 297, brief IdG, No.32P, 23-1-1940, aan OLZ. Brief OLZ, No.1002G, 23-1-1940, aan IdG.
881 NIMH, SKeC, 647/2, brief R.B. Landmacht, Afd. Ic, No.1116, 6-12-1941, aan H Afd. Ib, 26.
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Op 5 februari 1940, de dag van het aftreden van Reijnders, biedt de commandant veldleger de
opperbevelhebber zijn plan aan voor betonbouw ten noorden van de Maas, ter waarde van 8 miljoen gulden.
Voor dit bedrag kan hij gevechtsdekkingen, commandoposten voor sectie-, compagnie-, bataljon- en
regimentscommandanten bouwen en ten slotte de "bij de gevechtsopstellingen te bouwen schuilplaatsen,
waarbij de voorcompagniën volledig van schuilplaatsen (W.12-15), de compagnieën achter de stoplijn, voor
zoover het toegestane bedrag dit toelaat, van schuilplaatsen in beton (W.15-21) zullen worden voorzien. Van
Voorst tot Voorst ziet voorlopig af van een versterkte Liniedijk: “Teneinde de troepen in den Liniedijk niet
opnieuw hinder te doen ondervinden van den betonstellingbouw, zijn in het algemeen aldaar geen nieuwe
betongevechtsopstellingen geprojecteerd. Het ligt nochtans in mijn bedoeling te zijner tijd, zodra de
opstellingen achter de stoplijn voldoende weerstandsvermogen zullen hebben gekregen, in den Liniedijk bij de
Brigade A, II en IV LK in totaal een 50 à 100 scherfvrije opstellingen door beton of gietstalen kazematten te doen
vervangen".882 Drie dagen eerder, op 2 februari 1940, heeft de commandant IILK een versterkingsplan gereed
voor de voorpostenstrook in het acces naar de Grebbeberg. De commandant veldleger heeft eerder
verordonneerd dat er geen betonbouw in dit frontdeel zal plaatsvinden. Maar dit terrein is met boomgaarden
en struiken bedekt en de vijand kan er gemakkelijk troepen samentrekken. Daarom pleit de commandant IILK
voor de bouw van 19 S-100 gevechtsdekkingen voor lichte mitrailleur, tien schuilplaatsen met schietgat voor
het afgeven van flankerend vuur, negen schuilplaatsen zonder flankement en drie S-100 logies voor zware
mitrailleur. "Feitelijk betoogt C.-II LK", zo schrijft een officier op het hoofdkwartier in de marge, "dat de frontlijn
moet worden vooruitgeschoven. Hierop durf ik echter niet meer terug te komen”.883 Van Voorst tot Voorst is
niet akkoord. De investeringen gaan ten koste van die in de hoofdweerstandstrook. Vanuit dezelfde gedachte
staat hij ook geen kazematbouw toe tussen Grebbesluis tot Kruiponder, ter verdediging van het gemaal.884
Met de activiteiten van BS vers in het geheugen, is het van belang om de samenwerking tussen de twee
bureaus van de inspecteur en het veldleger te regelen, zoals de opperbevelhebber op 20 januari heeft
geïnstrueerd. Op 7 februari 1940 komen partijen bij elkaar voor de 'Grondslagen onderlinge samenwerking
inzake betonbouw', met acht regels voor de personele organisatie. De inspecteur is verantwoordelijk voor
betonbouw, maar de commandant veldleger bepaalt de volgorde van de werkzaamheden. De hoofden sectiën
V van legerkorpsen en brigades A en B voeren directie over de betonbouw, maar zijn voor de duur van het werk
“tewerkgesteld” bij de inspecteur. De laatste machtigt de hoofden voor aanname van personeel. Alle
betrokkenen menen dat de bouw zo optimaal is afgestemd op andere activiteiten. Het BS beperkt zich tot de
voorbereiding en aanbesteding van werken, verdeling van ingekochte materialen en afstemming met het CITB
"ten aanzien van de outillering van de kazematbouw". Echter, de belangrijkste afspraak is dat het hoofd Sectie
V hoofdkwartier veldleger "de bevoegdheid [verkrijgt, JM] ten aanzien van opzet, stand, voortgang en
uitvoering van de werkzaamheden in overleg te treden met de Hoofden Sectiën V van Legerkorpsen en
Brigades". In de praktijk resulteert dit in een onwerkbare situatie waarbij de hoofden sectiën V van de
legerkorpsen, tewerkgesteld onder de inspecteur, toch met hun meerdere de stellingbouw zullen bepalen.885
Het is een recept voor nog meer onrust.
9.7

Intermezzo: het publieke beeld van daadkrachtige stellingbouw, februari 1940

Zes maanden na de mobilisatie is er veel tijd verloren gegaan. Het gebrek aan een duidelijke strategische visie
leidt tot onenigheid over de plaats van de stellingbouw. Het gebrek aan tactische keuzes leidt tot parallelle
ontwerpprocessen, die veel energie kosten. Het gebrek aan operationele aansturing brengt autoriteitskwesties,
onderlinge rivaliteit en ergernissen. Maar deze kwesties bepalen uiteraard niet het publieke beeld van de
stellingbouw. Integendeel. De generale staf nodigt, in navolging van het bezoek van Tweede Kamerleden in het
najaar van 1939, op 18, 19 en 20 februari 1940 de landelijke pers en die van neutrale staten uit, om hen kennis
te laten maken met de kracht van de nieuwe stellingen. De redacties zijn onder de indruk van de militaire
voorbereidingen in “ergensland”. Algemeen Handelsblad is lyrisch over hetgeen er in zo’n korte tijd is bereikt.
De kop luidt dan ook: “Leger verricht wonderen”. De Nieuwe Rotterdamsche Courant wijdt drie dagen achter
elkaar juichende artikelen aan de excursie. “De kazematten en steunpunten liggen gezaaid over onze
defensiestrooken, ver er voor en diep er achter. Wij kruipen er in, niet zonder moeite -er mag veel op deze
tournee- en wij krijgen het gevoel, dat de bezetting in Abrahams schoot zit, hoe hevig het vuur moge zijn, dat zij
kan verwachten. (…) Het is vreemd, om op deze wijze door het land te reizen. Er is nu, met dit speciale doel voor
oogen, in dit barre getijde, geen kans voor mijmeringen over de schoonheid der welige landouwen. De
gedachten worden beheerscht door inundaties en prikkeldraad, pantserafweergeschut en mitrailleurs, trotyl
CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 297, brief CV, No.603G, 5-2-1940, aan OLZ.
Zie de opmerkingen van Nierstrasz hierboven, over de verkeerd gekozen weerstandslijnen bij de Grebbeberg.
884 NA, Veldleger HK, 2.13.15, C1120, stuk 822G, brief C Brig A, Sectie I1, No.162G, 27-1-1940, aan CV. C1120, stuk 958G, 'Betonbouw
in de Grebbelinie', brief C IILK, Sectie I, No.472G, 2-2-1940, aan CV.
885 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 300, No.2990-1940, 'Grondslagen onderlinge samenwerking betonbouw, 7 februari 1940'.
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en alarmsignalen, zoeklichten en waarschuwingsposten, fortificaties en accessen, vestingen en kazematten”. De
tocht van "zeshonderd kilometer door gewapend Nederland" brengt de pers "toneeltjes van operettevertooningen" door perfecte maskeringen van werken: "je kunt geen huis, geen hoeve, geen schuur, geen
hooiberg meer vertrouwen!” De Nieuwe Harlinger Courant geeft een voorbeeld van treffende maskering. "Dat
schoenmakerswinkeltje met zijn frissche gordijnen, bekijk het van nabij, en gij ziet hoe schijn bedriegt. Het
gordijn is geschilderd en de baksteenen buitenmuur bedekt meters beton en staal. Ginds is een bijgebouwtje,
waar de tulpen voor een vriendelijk venster bloeien. De tulpen en het venster zijn geschilderd, de vuurmond
evenwel is echt. Een konijnenhok blijkt zware mitrailleurs te bedekken en een huisje, dat men, afgaande op
eenige bijbehoorende gebruiksvoorwerpen, onmiskenbaar als een 'zekere plaats' meende te hebben herkend,
blijkt een nog kwaadaardiger innerlijk te verbergen.” Het Rotterdamsch Nieuwsblad heeft een les geleerd:
"Nadien hebben we alle hooibergen en schuren en mestvaalten met eenigen argwaan bekeken. Je kunt nooit
weten..." Algemeen Handelsblad meent dat de maskering "het uitgesloten [maakt, JM], dat niet alleen
waarnemingen uit de lucht, maar ook die van patrouilles eenig succes kunnen hebben". Het Zaans Volksblad
concludeert: Zo is het hele land doorspikkeld van versterkingen. (…) In jarenlang overleg tussen generale staf
en veldleger zijn die punten uitgezet. Iedere plaats is zorgvuldig overwogen. Het voordeel van een land is, dat
het meter voor meter bekend is en geen geheimen heeft voor de defensie”.
Zo is ook De Standaard van 19 februari vol lof: "Onze geheele vaderlandsche bodem is bezaaid met
metalen en betonnen pillen-doozen! We zouden kunnen zeggen: overal waar het oog reikt, ziet men kazematten
en pantserkoepels, maar het zou een onwaarheid zijn, want men ziet ze niet, omdat ze zoo uitstekend
gecamoufleerd zijn. (…) Dit kunnen alleen de damned Dutchmen, zegt een Amerikaanse collega naast mij. (…)
Geheel Nederland is versterkt en op zoodanige wijze, dat 't een vijandig leger, ongeacht van welke zijde het ons
land zou willen binnenvallen, onmogelijk gemaakt is zijn opmarsch te beginnen. Overal 'pillendoozen'.” Ook de
Limburger Koerier staat paf. "Tusschen de grenstroepen en de zee ligt één aaneengesloten reeks van hechte
linies. Zeker, geen dezer linies is een schepping van Maginot, maar deskundigen durven de stelling aan, dat
eenige onzer linies minstens zoo sterk zijn als de Mannerheim-linie. De excursie, die de Opperbevelhebber zoo
welwillend en zoo breed en met zoo groot vertrouwen heeft toegestaan, heeft ons, behalve in een aantal details,
ook een inzicht gegeven in het organisch geheel, dat als sluitende ringen van staal en beton over ons land ligt.
De eene kring sluit aan op den andere." De missie van het departement is geslaagd: er is een overvloed aan
positieve berichtgeving.
De Neue Zürcher Zeitung bericht op 21 en 22 februari over het Nederlandse werk, dat alle Erwartungen
übertrifft. Van Utrecht reist het gezelschap via Nederweert naar Venlo en vervolgens door de Peel: Wir
durchkreutzen eines der zahlreichen, weitausgestreckten Sumpf- und Heidegebiete, die niemals in Kultur
genommen worden, völlig einsam geblieben sind. Kein Baum, kein Strauch, kein Haus, kein Vieh, nur spärliche
Gräfer und Heidekraut. Eine einsame Landstrasse geht durch dieses gottverlassene militärische Dorado. Elders
zijn er stellingen met, als in de Peel, de ene loopgraaf na de andere, de ene kazemat na de andere: de journalist
heeft een duidelijke boodschap. Wir sehen nur einzelne Punkte, aber wir wissen, dass sie ein Großes Netz bilden,
in dem sich der Angreifer verstricken muss. In Grave constateren journalisten dat verdedigende troepen zich in
“middeleeuwse” muren hebben ingegraven. Bij het Maas-Waalkanaal laten officieren de pers weliswaar alles
zien, maar zo ervaart de krant, de Nederlanders verstehen (…) die Kunst der Camouflage auch im Gespräch. En
staande bij de sluis aan de voet van de Grebbeberg concludeert de Neue Zürcher Zeitung: Diese Knotenpunkt
wird schwerlich überwältigt werden können. Slechts een klein deel van wat men heeft laten zien vindt een weg
naar de krantenkolommen: Eine gesamte 'Bestandesaufnahme' würde Wochen erfordern und ihre Wiedergabe
würde durch Gleichförmigkeit den Leser ermüden.886
Ook anderen zoeken publiciteit, om in deze onzekere tijden het volk van de kracht van het leger te overtuigen. De
commandant ILK Jonkheer J.Th. Alting von Geusau schrijft in maart 1940: “Als een gezegend eiland temidden van de woeste
Met de volgende (tussen-)koppen: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20-2-1940: ‘Nederlands verdedigingswerken aan land- en
zeefront’, Limburger Koerier, 20-2-1940, ‘Bij het leger te velde. Langs stellingen, inundaties en casematten. Wat er in eenige maanden
gereed kwam’, Nieuwe Harlinger Courant, 20-2-1940: ‘De kracht van Nederland. De wapenen, die onzen vrede beschermen’, De
Standaard, 19-2-1940, ‘De kracht der inundatie. Kazematten en landmijnen overal’, Rotterdamsch Nieuwsblad, 20-2-1940: ‘Nieuwe,
moderne stellingen op historischen grond. Camouflage is troef’, Algemeen Handelsblad,19-2-1940: ‘Ons verdedigingsstelsel na 6
maanden mobilisatie. Rondreis met den Generalen Staf leert, dat in korte tijd zeer sterke verdedigingslinies werden aangelegd. Een
werk, dat respect afdwingt. Leger heeft wonderen verricht. Nederlands defensieve kracht aanzienlijk toegenomen. Geniaal
gecamoufleerde kazematten voor oeververdediging. Naar "Ergensland"’, Algemeen Handelsblad, 20-2-1940: ‘Leger gaf ons land hecht
bolwerk van sterke defensiewerken. Nederland thans reeds in sterken staat van verdediging, doch 's-commandanten parool is: 'Wij
zijn nog niet klaar, wij gaan door'. Landschap met grillig karakter. Inundatiedijken tot 20 m verbreed’, Algemeen Handelsblad, 21-21940: ‘Waar de blanke top der duinen zwaar geschut verholen houdt... De kustlijn thans overal in zeer sterken staat van verdediging
gebracht. Leger en Marine werkten samen bij den bouw van imposante defensieve werken. Betonforten in de duinwand. Verrassend
veel werk werd verzet’, Het Centrum, 19-2-1940: ‘Staal en beton markeeren het landschap. Excursie langs kust en grens. Het werk,
dat ons leger tot stand heeft gebracht, verdient aller waardering en achting’, Neue Zürcher Zeitung, 21-2-1940: Hollands
Befestigungsgürtel. Eine Fahrt durch die verstärkten Zonen, en 22-2-1940: Hollands 'Wasserlinie‘.
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oorlogsbaren ligt ons Vaderland te midden van de elkaar op felle wijze bestrijdende West-Europeesche grootmachten. (…)
Men vraagt zich nu ten onzent af, wat ons lot zijn zal als ook wij het doelwit zouden worden van een krachtigen aanval.
Zouden wij dan, evenals Polen, in zeer korten tijd overweldigd zijn of zouden wij, evenals Finland, den invaller met succes
weerstaan? (…) Men is te onzent altijd nogal critisch en er zijn steeds lieden, die klaar staan met zeer krasse uitspraken (...).
Wij raden deze lieden aan, die gemeenlijk toch vergelijkingen treffen met het buitenland, om eens met groote
nauwkeurigheid de plaatjes te bestudeeren, die thans van de fronten op het gebied van de versterkingskunst tot ons komen.
Zij zullen dan ontwaren, dat wij een vergelijking glansrijk kunnen doorstaan [en, JM] dat er in de laatste maanden op dit
gebied te onzent een reuzen-arbeid verricht is. (…) Een doormarsch door ons land in enkele dagen is niet meer mogelijk! (…)
Het is onze vaste overtuiging, dat er thans van een bezetting van ons land in korten tijd geen sprake meer kan zijn. De
aanvaller, die zulks zou willen ondernemen, zal er hardnekkig en langdurig om moeten vechten”.887
[147 foto als hooimijt gemaskeerde G-kazemat achter dijklichaam, Rivierenstelling, juni-juli 1940]
[148 foto gemaskeerde flankerende mitrailleurkazemat, Nederweert, Vallei-Peel-Raamstelling februari 1940, NIMH]
[149 foto gemaskeerde flankerende kanonkazemat, Nederweert, Vallei-Peel-Raamstelling februari 1940, NIMH]

9.8

Winkelman kiest voor de Valleistelling, zuidelijk aangeleund, maart 1940

De strategische keuzes die Reijnders op 12 januari maakt, en de wijze waarop hij kwesties aanpakt, hebben
zijn ontslag tot gevolg. De nieuwe opperbevelhebber, generaal H.G. Winkelman, is daags na het aftreden van
Reijnders op 6 februari 1940 benoemd. Zijn opdracht is om de defensie op het hart van het land te
concentreren, maar een zo ruim mogelijk gebied moet omvatten; voorts dat wanneer de vijand zich beperkt
tot een doortocht, die vijand bestreden moet worden, zonder dat de defensie van het hart van het land
daardoor in gevaar komt. Tenslotte moet de opperbevelhebber, zodra de neutraliteit geschonden is,
bondgenoten benaderen voor samenwerking tegen de vijand. De opdracht vraagt, na het optreden van
Reijnders, om focus van de opperbevelhebber. Winkelman zal snel ervaren hebben, dat hiervoor in de
gelederen van de legerleiding een cultuuromslag nodig is.
Een treffend voorbeeld van de heersende cultuur is de behandeling voor de aanvragen voor de
betonnering van de Wonsstelling, Friese Merenstelling en Zanddijkstelling op Zuid-Beveland. Drie dagen na
zijn aanstelling stuurt Winkelman een voorstel voor de Wonsstelling van de commandant Stelling van Den
Helder door naar de minister. Het ontwerp bestaat, zoals te verwachten, uit een lineaire opstelling van
kazematten met aaneengesloten vuurfront.888 Op het departement twijfelt kapitein Daniëls van Sectie I, drie
dagen na de aanstelling van Winkelman, of hij het verzoek van Reijnders aan de minister zal aanbieden. Het
zijn niet zozeer de tactische grondslagen die hem doen aarzelen, maar de strategische wenselijkheid van
deze linie, omdat "intusschen weer belangstelling is ontstaan voor de Merenlinie en dientengevolge de
vraag rijst, of nog wel een bedrag van ƒ 100.000 voor de Wonsstelling beschikbaar moet worden gesteld".
Een keuze maken blijkt lastig, ook op het departement. Daniëls neemt toevlucht tot de beproefde werkwijze,
die eerder bij de bouw van de grensversterkingen verlichting bracht. Er is 300.000 gulden beschikbaar voor
gevechtsopstellingen langs Pannerdensch Kanaal en Nederrijn, bij Westervoort en bij Kruiningen. Als, zo
rekent Daniëls uit, Winkelman bij elke stelling genoegen neemt met een versterkingsplan van 75.000
gulden, dus 24 eenvoudige S(3a) gevechtsdekkingen, en de commandant Stelling van Den Helder zijn
Wonsstelling voor de helft van het gevraagde bedrag versterkt, dus voor 50.000 gulden, dan kan Daniëls de
minister adviseren de uitgespaarde 100.000 gulden voor de Merenstelling te gebruiken. Dit zeer
pragmatische voorstel, weliswaar niet gehonoreerd, is een treffende illustratie van het volslagen gebrek aan
regie in de betonnering van de stellingen, zoals dat tot drie maanden voor het uitbreken van de oorlog
voortduurt. Er is geen vestingbouwkundig plan, op basis van een strategische visie, die de betonnering
richting geeft: er is alleen de angst dat een potentiële weerstandslijn zal worden overgeslagen. Het uitblijven
van keuzes en het geschuif met geld noodzaakt telkens nieuwe verkenningen en vertraagt de
stellingbouw. 889 Het feit dat zelfs het departement gewend is om aan dit gegoochel mee te werken, om
vooral geen ‘nee’ te verkopen, zal de opgave van Winkelman niet gemakkelijker hebben gemaakt.
Reijnders is als chef generale staf in 1934 mede verantwoordelijk voor de voorbereiding van de
mobilisatie en concentratie. In 1934 en 1935 werkt de generale staf het model Concentratie Blauw verder
uit. In dit model staat een deel van het veldleger in de Valleistelling, Betuwe en Land van Maas en Waal
opgesteld, om tijdelijk weerstand te kunnen bieden, in afwachting van het gereedmaken van de Vesting
J.Th. Alting von Geusau, Nederland is paraat! Leger, vloot en luchtmacht waken voor Nederlands onafhankelijkheid, Amsterdam 1940,
7, 18, 20, 25, 70.
888 Wilson acht Stelling Friese Meren (weg Leeuwarden-Groningen tot IJsselmeer) “buitengewoon sterk; het zal vermoedelijk door
geen enkele stelling ter wereld in frontaal verdedigend vermogen worden overtroffen”. Wilson, Beginselen der militaire
aardrijkskunde, 307. Sectie V wil er 13 werken: 3 B-kazemat, 1 S(3a), 2 S(5a), 4 Szw(3a), 1 G-kazemat en 2 "betonkazemat voor
pantserafweergeschut".
889 CAD, AHK-GS, 2.13.15, 297, brief OLZ, No.1004 ZG, 9-2-1940, aan MvD. Kantbrief kapitein Daniëls. In april 1940 besluit men de
Wonsstelling te betonneren met 1 G(225°hz), 1 B(90°a), 1 B(270°a), 5 Szw(3a), 1 S(3a), 2 S(5a) en 2 pagkazematten. NA, CITB,
2.13.40, 38, brief IdG, BS Nijmegen, No.369G, 11-4-1940, aan CITB.
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Holland. Uit de verschillen van inzicht tussen Reijnders en minister Dijxhoorn over de uitwerking van de
betonnering blijkt wel, dat de strategische fundering van Blauw, en in het bijzonder de tactische uitwerking
van die opstellingen, bij de vaststelling in 1936 van de concentratiemodellen door minister Colijn
onvoldoende duidelijk is vastgelegd.890 Nu Reijnders als opperbevelhebber onvoldoende heeft gestuurd op
het uitgangspunt van de verdediging in de Vesting Holland, draagt die gebrekkige vastlegging in 1936
impliciet bij aan een fundamentele wijziging in de verdedigingsstrategie. Dit is nog versterkt door het
gedrag van de commandant veldleger, die na de mobilisatie zijn Valleistelling stug en onverstoorbaar uit
blijft bouwen, ook als basis voor een eventueel mobiel opereren van zijn troepen. Het corrigeren van deze
onevenwichtigheid is een formidabele opgave voor de nieuwe opperbevelhebber, die niet bepaald bekend
staat als strateeg of tacticus. Daarbij komt, zoals Nierstrasz in 1952 fijntjes opmerkt, dat “bij de wisseling
van het opperbevel in februari 1940 wel is gebleken, dat een generaal, die niet ingewerkt is, veel tijd nodig
heeft om zijn beslissing te kunnen nemen”.891 Maar ook dat hoeft niet te verbazen: de van pensionering
teruggehaalde Winkelman moet zich laten informeren over strategische inzichten, reeds uitgevoerde
voorbereidingen op tal van terreinen, alsook te nemen maatregelen. Een eerste urgentie voor hem is
daarbij: helderheid scheppen over de opdracht van het veldleger, en daarmee over de investeringen in
hardnekkig te verdedigen stellingen.
Als eerste vraagt Winkelman bij de commandanten Vesting Holland en veldleger een kostenopgave
voor de versteking van hun stellingen. Op 17 februari krijgt Van Andel het verzoek te berekenen hoeveel
troepen en versterkingen er nodig zijn voor een hardnekkige verdediging van het Oostfront. Twee dagen
later stuurt Van Roijen hem het gevraagde overzicht. 892 Slechts een beperkt deel van de toegekende Gkazematten en schuilplaatsen P is aanbesteed. Van de drie in te richten weerstandslijnen heeft Van Andel
op cruciale accessen alleen de eerste lijn in beton gepland en deels gerealiseerd, terwijl de tweede lijn nog
uit semipermanente werken bestaat en de derde lijn uitsluitend is verkend. Er is nog veel werk te doen. Op
2 maart, zes maanden na het begin van de mobilisatie, beschrijft Van Andel aan de opperbevelhebber de
geboekte voortgang. Met het krediet van 12,5 miljoen gulden zijn de materialen aangeschaft voor 900
schuilplaatsen P en 100 gietstalen kazematten. Helaas blijkt het krediet onvoldoende om die werken ook te
bouwen: 680 schuilplaatsen en 66 gietstalen kazematten zijn aanbesteed. De resterende 34 kazematten zijn
snel te bouwen vanwege "het groote belang voor de verdediging van de granaatvrij opgestelde mitrailleurs".
Binnen het krediet kan dit alleen, wanneer hij de verdere schuilplaatsbouw annuleert. Van Andel verwacht
van die schuilplaatsen slechts 550 stuks te kunnen afwerken: van 350 stuks zijn cement, zand, grind,
wapeningsijzer en gedeeltelijk ook kozijnen, deuren en schietgatluiken aangekocht en paalfunderingen
aanbesteed of gerealiseerd. "Op grond van de omstandigheid, voorts overwegende, dat elk
wijzigingscontract noodzakelijk nadeelig is en dat de voltooiing van de 350 schuilplaatsen de sterkte van
het Oostfront (hetwelk, zelfs als het zwaartepunt van de verdediging op de Grebbelinie zou vallen, toch van
zeer bijzonder belang blijft), aanzienlijk zal verhogen, vermeen ik, dat het landsbelang gediend wordt, als
de gelden, noodig om de 350 schuilplaatsen, zijnde 220, die nog niet zijn aanbesteed, en 130 die geannuleerd
zouden moeten worden, te voltooien, zoo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld". 893 Dat
betekent een extra investering van 2.750.000 gulden. "De zeer krachtige aandrang op bespoediging, zoowel
van de zijde van de Regeering als van Uw Ambtsvoorganger die zich op het standpunt stelden 'Geld speelt
geen rol', is oorzaak geweest van oneconomisch werken, onder andere door overuren, nacht- en
Zondagsarbeid, voorts door inschakeling van zeer veel automobielen voor zandvervoer, hetwelk leidde
(ook door gelijktijdig optredende concurrentie van het Veldleger) tot oploopen van prijzen, door het, ten
gevolge van overbelasting, stuk rijden van wegen, hetgeen weer moeilijker, dus duurder vervoer tot gevolg
had enz. Ook het volkomen ontbreken van voorbereiding, waardoor alle vuurplans nog uitgezocht moesten
worden, veelal door officieren, die in het terrein ter plaatse niet bekend waren, hetwelk weer ten gevolge
had, dat, ter wille van de geëischte snelheid, met den versterkingsarbeid hier en daar begonnen werd op
plaatsen, die toevallig het eerst uitgezocht waren, doch die achteraf bleken niet de meest geschikte en
urgente te zijn, en voorts de veel te geringe bezetting van de Sectiën V bij het Hoofd- en alle Stafkwartieren
van de Vesting Holland zijn de oorzaak geweest dat niet altijd op de meest economische wijze gewerkt kon
worden en dat tijdens de uitvoering de administratie in de groepen achter geraakte, en bij de hoogere staven
dientengevolge het overzicht van de juiste uitgaven niet tijdig verkregen werd. (...) Weliswaar wordt op
Amersfoort en Kamphuis, Mei 1940, 86-87.
Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, 72. Het feit dat Dijxhoorn Reijnders rechterhand chef staf generaal N.T. Karstens
de laan uitstuurt, heeft niet bijgedragen aan de continuïteit. Wilson, Vijf oorlogsdagen, 72: “Het zal geen nader betoog hoeven, dat het
van de Regering een onvergeeflijke fout was om in de periode, waarin het gevaar voor ons land acuut was en alles er op moest
worden gezet om door intensieve arbeid nog enigermate te herstellen, wat tussen 1922 en 1935 afgebroken was geworden, een
nieuwe kapitein en een nieuwe eerste stuurman op het schip te plaatsen”.
892 NA, CITB, 2,13,40, BG1884, tekening Oostfront VgH, Groep Naarden, Sectie V, No.65, B1, blad 12. 'Situatie Gew. Beton
schuilplaatsen en kazematten. Stand der bouwwerken op 19 Febr. 1940'.
893 CAD, AHK-GS, 2.13.40, vino 57-lz, brief CVgH, Sectie V, No.17ZG, 2-3-1940, aan OLZ.
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deze wijze, zooals U uit mijn aanhef dezes bedoelde voorstellen zal blijken, geen voor langdurige
hardnekkige verdediging geschikte stelling verkregen, aangezien ik daarvoor onder meer noodig acht een
onder betondekking of in pantsers opstellen van alle, althans van de in de voorste lijn opgestelde, lichte
mitrailleurs, en een verdere uitbreiding van de betonnen afwachtingsdekkingen, doch wel een stelling die
in staat zal zijn om den opmarsch van een vijand, die door de Grebbelinie gebroken is, belangrijk te
vertragen”.
De opperbevelhebber laat ook opgave doen van de benodigde stellingbouw in de Valleistelling. Vier
dagen na Van Andel, op 21 februari 1940 stelt Van Voorst tot Voorst het Algemeen Hoofdkwartier in kennis
van het werk dat noordelijk van de Maas nodig is. De stelling van het veldleger is nog niet gereed voor
hardnekkige weerstand, conform de opdracht, die de opperbevelhebber in oktober 1939 aan hem gaf. Maar
ja, zo schrijft Van Voorst tot Voorst, "wanneer is een stelling nu werkelijk gevechtsklaar”? Voor het
resterende aardwerk heeft de troep vijf weken nodig, terwijl hij inschat dat het betonwerk tien weken na
de gunning gereed is. Het Betonplan gaat hier meer kosten dan de begrote 8 miljoen gulden: zonder WaalLingestelling en exclusief 350 G-kazematten voor pantserafweergeschut, is er 17.506.600 gulden nodig.
Voor dit geld zijn 3.108 werken te bouwen, waaronder 1.210 schuilplaatsen voor groep met mitrailleur,
kanon 6 Veld, pantserafweergeschut of mortier, 625 S-gevechtsdekkingen, 127 stuks S-logies, 139 Gkazematten (W.12-15) voor mitrailleur en 684 commandoposten.894 Het bedrag is exclusief kosten voor
antivechtwagengrachten, verdrievoudiging van draadhindernissen, schijnwerken en maskering,
verbetering van inundaties, versterking van inundatiekaden en het bomvrij gemaal. Ook nu beveelt hij de
ontwerpen van de Sectie V aan, waarvoor Reijnders al toestemming heeft onthouden. "Daarbij zij
aangetekend, dat ik voor de commandoposten van de Sectie-Commandanten aanvankelijk afzonderlijke
betonschuilplaatsen heb gerekend, doch een besparing van 2 miljoen vond, door deze onder te brengen in
een daarvoor met 1,6 m verlengde schuilplaats. Bij uitvoering hiervan wordt het voornaamste deel der
stelling en bevelcentra in beton gezet". Fijntjes meldt de commandant dat de kosten nog kunnen stijgen,
mocht de opperbevelhebber besluiten om andere kazemattypen te bouwen.895
Ondertussen kiest Winkelman voor het voeren van een statische, defensieve verdediging. Hij meent
dat het veldleger over onvoldoende kracht beschikt om mobiel offensief te opereren.896 De generaal meent
voorts dat verdediging van drie opvolgende fronten: Rivierenstelling, Vallei-Peel-Raamstelling en Vesting
Holland, een onmogelijke opgave is, gezien de kracht van het leger. Winkelman wil de troepen daar
concentreren, waar hardnekkige verdediging is gepland. De eerste vraag voor hem is dan ook, of die
weerstand is te leveren in de Valleistelling of het Oostfront Vesting Holland. Een aanvankelijke slag in de
Valleistelling, met daarop volgend een terugtocht van het veldleger op de Vesting Holland, wordt door hem
te riskant geacht.897 Vervolgens heeft Winkelman bezien of, bij een keuze voor de Valleistelling, hardnekkige
verdediging van de Peel-Raamstelling mogelijk is. Een derde vraag: wanneer de Peel-Raamstelling niet
hardnekkig wordt verdedigd, hoe is het hart van het land dan te verdedigen tegen een aanval uit het zuiden?
Immers, Reijnders voorzag voor de verdediging van het Zuidfront een bezetting, bestaande uit één bataljon
en één afdeling artillerie. Ten slotte stelt Winkelman zich de vraag, hoe hij voor die hardnekkige weerstand
een uiterste troepenconcentratie kan bewerkstelligen, met inzetbare reserves in het hart van het land.898
Om de juiste keuzes te maken verkent Winkelman met generaal-majoor H.F.M. Baron van Voorst
tot Voorst, vergezeld door hoofd Sectie I Wilson, vanaf eind februari gedurende twee weken te velde en
vanuit de lucht de stellingen, “in een zware vorstperiode over beijzelde wegen en door de sneeuw, waarbij
op tal van plaatsen besprekingen in de open lucht plaatsvonden”.899 Aanvankelijk schijnt Winkelman een
voorkeur te hebben gehad voor opstelling van het veldleger in de Vesting Holland. De inundaties van het
Oostfront bieden meer bescherming tegen artilleriebeschietingen, terwijl het front korter is, dan bij
hardnekkige verdediging van de Valleistelling. Daar tegenover staat dat de inundaties bij Utrecht zwak zijn;
dat vijandelijke artillerie Utrecht en Amsterdam kan bereiken en dat het open terrein de vijandelijke
luchtmacht meer doelwit biedt dan in de iets meer bedekte Valleistelling. Het Oostfront biedt de vijand
betere legeringsmogelijkheden. 900 Volgens de naoorlogse analyse van de generale staf speelt bij
De koepels (10 cm dik) hebben t.o.v. die uit de Rivierenstelling een vergrote doorsnede: 1,75 m. NA, CITB, 2.13.40, BG1880,
tekening CITB No.1870/tG, in 1 blad (20-2-1940), 'Details gietstalen koepel dik max. 100 mm, doorsnede 1750 mm, bestek X/1940'.
895 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C836, 3275, brief CV, Secties I en V, No.1388G, 21-2-1940, aan OLZ. Met twee bijlagen over de
betonbouw (overzicht werken ontbreekt, kostenstaat aanwezig).
896 Amersfoort en Kamphuis, Mei 1940, 97.
897 Amersfoort en Kamphuis, Mei 1940, idem.
898 Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht, 19.
899 Wilson, Vijf oorlogsdagen, 73-74, Van Middelkoop, Generaal H.G. Winkelman, 98-100.
900 Zie voor deze in 1939 opmerkelijk verbeterde inundaties oostelijk en zuidelijk van Utrecht: Visser, ‘De Genie en de 6e kom’, 17-24.
Voor wat betreft de nabijheid van Amsterdam en Utrecht: in 1939 is het voorbereidingswerk verricht voor de massale evacuatie van
bevolking in en om Oost- en Zuidfront Vesting Holland, Valleistelling en Stelling van Den Helder, later uitgebreid met het gebied Rijn-WaalMaas, Peel-Raamstelling, Zanddijkstelling, op aanwijzing van de regering. Daarbij rekent het Bureau Afvoer Burgerbevolking ook op
evacuaties vanwege luchtbombardementen op steden. Koolhaas Revers, J. Evacuaties in Nederland 1939-1940, ‘s-Gravenhage 1950, 10-13.
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Winkelmans keuze mee dat een keuze voor de Valleistelling betere strategische mogelijkheden zou
opleveren: voor een verdediging, via Waal-Lingestelling en Zuidfront, dan wel met bondgenoten in de PeelRaamstelling; maar ook voor een offensief: om “indien de omstandigheden daartoe leiden, uit de stelling uit
te breken en ten aanval over te gaan”. Maar om de zuidelijke aanhanging als een bijkomend voordeel van
de Valleistelling te beschouwen, is een gotspe; het is meer waarschijnlijk, dat Winkelman, zoals Reijnders
dat eerder deed, juist als een probleem heeft ervaren. Daarnaast heeft Winkelman, zoals we zagen, geen
vertrouwen in een eventueel offensief opereren van het veldleger. Winkelman voegt de lichte divisie zelfs
toe aan zijn reserves. Overtuigender is een laatste argument dat de generale staf benoemt, namelijk dat een
keuze in februari - maart 1940 voor het hardnekkig verdedigen van het Oostfront, en dus de Vesting
Holland, zal betekenen “een zeer vergaande hergroepeering van de troepen in achterwaartse richting, niet
alleen Noord maar ook Zuid van de Maas. Dit zou niet nalaten een uiterst ongunstigen indruk in binnen- en
buitenland te verwekken”.
De kracht van dit laatste argument is nauwelijks te overschatten. Sinds 1935 is de aandacht van de
legerleiding vooral gericht op het tegemoet treden van een vijand buiten de Vesting Holland. Met het TienMillioen-Fonds zijn twee doorlopende fronten ingericht. En sinds het begin van de mobilisatie graaft de bulk
van het veldleger zich juist daar in, in de vallei-Peel-Raamstelling, buiten de Vesting Holland. Een keuze
voor de opstelling van dat veldleger in de Vesting Holland zal niet alleen grote onrust bij die troepen
veroorzaken, maar ook verregaande politieke, maatschappelijke en financiële gevolgen hebben. Feitelijk
heeft Winkelman, ook wanneer hij op inhoudelijke argumenten een andere mening zou hebben gehad, geen
andere mogelijkheid dan door te gaan op de door zijn voorganger ingeslagen weg. Het is, gezien de
inspanningen tot nu toe en het internationale klimaat, eenvoudig te laat om het tij nog te keren, mocht hij
dat op grond van de feitelijke vestingbouwkundige situatie gewild hebben. De maatregelen die Winkelman
treft, sluiten zoveel als nodig aan op de status quo, waarbij hij tracht de grootste risico’s te elimineren. Hij
kiest voor verdediging van de Valleistelling, waarbij voor de zuidelijke aanleuning de Waal-Lingestelling
moet worden uitgewerkt. Na maart 1940 speelt de Peel-Raamstelling in de plannen van de
opperbevelhebber geen rol meer. Reijnders heeft juist voor zijn ontslag, via zijn militair attaché in Brussel,
bij Van Overstraeten geklaagd over het gebrek aan aansluiting van de Belgische stellingen op de PeelRaamstelling. Winkelman doet op 21 februari via de attaché het aanbod een extra legerkorps in ZuidNederland te plaatsen, wanneer de Belgen het gat bij de Zuid-Willemsvaart dichten. Maar die zijn hiertoe,
ondanks nader overleg en wellicht mede door een bezoek van de militair attaché aan de Peel, niet bereid.901
III LK is bestemd voor bezetting van de Waal-Lingestelling, zodra de vijandelijkheden uitbreken. Verder
verplaatst Winkelman het leeuwendeel van de veiligheidsbezetting van het Oostfront, aangevuld met
territoriale troepen uit Drenthe, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland en Noord-Brabant naar
Valleistelling, Waal-Lingestelling en Zuidfront.902
Wanneer opperbevelhebber Winkelman op basis van zijn verkenningen in maart 1940 besluit tot
hardnekkige verdediging van de Vallei-Waal-Lingestelling, is dat het sluitstuk van een sluipende
ontwikkeling, waarbij het zwaartepunt van de defensie van de Vesting Holland oostwaarts verplaatst is. Een
jaar eerder is het gegeven dat men de hoofdverdediging in de vesting zal voeren nog onomstreden. Maar
Reijnders laat impliciet het doek voor de verdediging van het Oostfront vallen op 29 november 1939,
wanneer hij conform de wens van de commandant veldleger besluit om de Vallei-Peel-Raamstelling in beton
uit te bouwen. Op 25 januari 1940 besluit hij, onder politieke druk, definitief de hoofdverdediging in de
Valleistelling te voeren. Goed beschouwd heeft aan deze keuze geen vestingbouwkundige afweging ten
grondslag gelegen. Het is een pragmatische keuze, gebaseerd op de weigering van de geldschieter om voor
dezelfde troepen twee stellingen te betonneren en het fait accompli dat de troepen hier al maanden graven
aan een hardnekkig te verdedigen stelling. Van Voorst tot Voorst heeft, anders dan Reijnders, vanuit zijn
afkeer van de Vesting Holland geheel niet aangedrongen op parallelle versterking van het Oostfront.903 De
opperbevelhebber en de commandant veldleger werken niet vanuit dezelfde strategische visie. Van Voorst
tot Voorst heeft in februari - maart 1940 het onomkeerbare gegeven geschapen, van een door twee
legerkorpsen te bezetten, hardnekkig te verdedigen stelling in aanbouw. Dit is niet mogelijk zonder het
gebrek aan vestingbouwkundige focus van zijn opperbevelhebber. Reijnders’ wens om zowel Oostfront als
Valleistelling voor dezelfde troepen te betonneren, is niet alleen een onmogelijke financiële en
vestingbouwkundige opgave, maar vooral een zwakke strategische keuze. Wanneer Reijnders op 25 januari
Gunsburg, La Grande Illusion, 616-619, 665-666: Winkelman doet ultieme pogingen, mogelijk zelfs in strijd met zijn
regeringsopdracht, tot aanhaking van de geallieerde legers. Wanneer dat mislukt, trekt hij zich terug ten noorden van de rivieren. In
short, both countries pursued a purely selfish –and shortsighted- defence strategy. Resultaat: a grotesque allied deployment. Het is niet
verrassend dat Wilson, Vijf oorlogsdagen, 76-77 meldt dat de Belgische attaché begin mei 1940 “zodanig onder de indruk [van de
Peel-Raamstelling was, JM] dat er een afspraak werd gemaakt om op woensdag 8 mei 1940 dezelfde ‘sight-seeing’ nog eens te doen,
maar dan in het gezelschap van niemand minder dan een vooraanstaande Belgische generaal”.
902 Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht, 23-24.
903 Van Middelkoop, Generaal H.G. Winkelman,104.
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formeel voor de Valleistelling kiest is het, nu de Peel-Raamstelling wellicht niet in verbinding zal staan met
de Belgische opstellingen, plotsklaps nodig om een zuidelijke aantakking van de Valleistelling te maken op
het Zuidfront Vesting Holland. Winkelman heeft na zijn aantreden op 6 februari, gezien de internationale
ontwikkelingen en de stellingbouwkundige resultaten van het tijdperk Reijnders, eigenlijk geen andere
keuze meer, dan zijn pijlen te richten op een zo acceptabel mogelijke voltooiing van zijn vestingbouwkundig
monstrum. Tegelijk markeert Winkelmans keuze voor versterking van de Vallei-Waal-Lingestelling en
Zuidfront en het stilleggen van de werkzaamheden aan het Oostfront het einde van een visieloze en dus
onmachtige, onmogelijke periode van stellingbouw.
9.9

Stellingbouw in de Vallei-Waal-Lingestelling

9.9.1

Winkelman kiest voor standaardisatie: het CITB tekent alle ontwerpen Betonplan

Hoe gaat Winkelman om met de potpourri aan kazemat- en schuilplaatsontwerpen, die de verschillende
legeronderdelen sinds de mobilisatie hebben ingestuurd? Ook hier pakt hij de regie. Vier weken vóór de
benoeming van de nieuwe opperbevelhebber, op 9 januari 1940, ontvangt De Man zeven lichtdrukken van de
Sectie V veldleger. Het betreft de versterkingen voor het Betonplan, Type I tot en met VI.904 Eerder heeft De Man
in december 1939 in opdracht van de opperbevelhebber een schietgatpantser aan de kwetsbare ontwerpen
toegevoegd.905 Desondanks keurt de inspecteur der genie de technisch onvolmaakte ontwerpen in januari 1940
af. De Man krijgt opnieuw opdracht om de kwetsbaarheid te verminderen. Op 31 januari zijn de verbeterde
ontwerpen Szw-100(3a) in een flankerende en frontale variant gereed.906 Het schootsveld van elk schietgat is
van 70° tot 40° beperkt. Op 5 februari dient Van Voorst tot Voorst deze tekeningen, waar hij “zich
eenvoudigheidshalve toe had bepaald”, opnieuw in bij de opperbevelhebber.907 Maar ook nu kan de inspecteur
zijn goedkeuring er niet aan geven. In opdracht van Winkelman tekent De Man daarom na 6 februari aan een
nieuw type betonkazemat voor het Betonplan. Maar in de tussentijd blijft het veldleger halsstarrig verkennen
op basis van de afgekeurde types. Een maand na ontvangst van de tekeningen van het "nieuw voorstel C.V.
betonbouw Noord-Nederrijn", schrijft de opperbevelhebber aan de commandant: "De door U toegezonden
schetsen blijken niet geheel te voldoen aan het gestelde dat zooveel mogelijk de projecten moesten worden
aangehouden van werken welke het Bureau Stellingbouw tot dusverre reeds uitvoerde. Ik verzoek U met spoed
hiervoor nieuwe voorstellen in te dienen". Maar het is zeer de vraag of de commandant aan die afspraak kan
voldoen. Immers, het BS heeft geen enkele schuilplaats gebouwd, laat staan kazematten met
weerstandsvermogen (W.15-21) of (W.21-28). 908 Het streven van de opperbevelhebber naar typologische
uniformiteit is lovenswaardig. Maar waarom nodigt hij de commandant uit tot het indienen van nieuwe
schetsen, in plaats van tot overleg met de inspecteur over te gaan?
Het valt het hoofd CITB in februari 1940 niet mee om aan de kazematten voor het Betonplan te tekenen.
Zijn opdracht is om een gewapend betonnen kazemat te ontwerpen, van waaruit de bezetting net als bij de S100 serie, frontaal en flankerend mitrailleurvuur kan afgeven, maar waarbij de kans op schietgattreffers is
geminimaliseerd. Ook moet naast de gevechtsruimte een afwachtingsruimte zijn. Beseffende dat de aankoop
van gietstalen kazematkoepels problematisch zal zijn, grijpt De Man terug op het ontwerp B-kazemat uit 1938.
Op 21 februari 1940 voltooit hij ontwerp 2B150 (110°, 250°) a, gebaseerd op de B(90°-270°): een dubbele Bkazemat (9,8 x 4,1 m) voor enfilerend mitrailleurvuur uit twee gevechtsruimten, onderling verbonden door een
luik, maar beide met eigen portaal aan de keelzijde. Er is de 120-variant (W.12-15) met gesloten frontdekking
(1,2 m) en de 150-variant (W.15-21) met frontdekking (1,5 m), zijdekking (1 m) en keeldekking (80 cm). De
schietgatramen heeft De Man in rudimentaire vorm drie weken eerder in Szw-100 toegepast: de flankerende
NA, CITB, 2.13.40, BG1879, brief IdG, No.1441B, 9-1-1940, aan CITB. De CV stuurt de lichtdrukken aan de OLZ. Het is
waarschijnlijk dat De Man deze kent, want de eerste S-100 tekeningen zijn op 8 januari in concept gereed.
905 NA, CITB, 2.13.40, BG1879, CITB, ongenummerde, ongedateerde tekening.
906 Zo krijgt Type III, S-gevechtsdekking met logiesruimte, front-, zij- en bovendekkingen van resp. 1,5, 1 en 1,2 m dik, terwijl de
tussenwand 60 cm is. Ook de vloerplaat is verzwaard. Hoogte en breedte van elk schietgat: 60 bij 50 cm. De vuuropening in de
pantserplaat (20 bij 30 cm) is met een opklappend luikje afsluitbaar. Het zwaarder uitgevoerde schietgatraam ligt dieper in de
dekking. De 4 cm dikke plaat tussen vloerplaat en bovendekking is met T-profielen verankerd. Ook de koker is aan die plaat gelast.
Uitsluitend het frontale schietgat heeft een 1 m dikke dekking: bij de echarperende schietgaten is de frontdekking 80 cm dik, bij zijen keeldekking resp. 100 en 75 cm. De verbetering van de flankerende variant dateert uit december 1939. NA, CITB, 2.13.40, 102,
tekening CITB No.1856/tG, in 3 bladen, blad 1 (22-12-1939), 'Gevechtsdekking type SZW.100 voor mitr. M'08 op affuit M'25.
Varianten SZW.100 [3k] flankeerend en szw.100 [3ka] flankeerend'. Tekening CITB No.1860/tG, in 3 bladen, blad 2 (31-1-1940),
'Gevechtsdekking type SZW.100 voor mitrailleur M'08 op affuit M'25, variant SZW.100 (3a) Flankeerend. Wapening'. Tekening CITB
No.1861/tG, in 3 bladen, blad 2 (31-1-1940), 'Gevechtsdekking type SZW.100 voor mitrailleur M'08 op affuit M'25, variant SZW.100
(3a) Frontaal. Wapening'. Tekening CITB No. 1864/tG, in 1 blad (31-1-1940), 'Schietgatafsluiting SZW'. Tekening CITB No.1865/tG,
in 1blad (31-1-1940), 'Buizenstelsel Szw(3a) Flankeerend', tekening CITB No.1866/tG, in 1 blad (31-1-1940), 'Hulzenbussen'.
907 NIMH, SKeC, 647/2, brief R.B. Landmacht, Afd. Ic, No.1116, 6-12-1941, aan H Afd. Ib,23.
908 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 297, ontwerpbrief OLZ, (door Kools), No.1608G, 9-2-1940, aan CV, met bijlage 'Interne aantekening
A.H.K., Afdeeling Landmacht, Sectie IIc, behoorende bij brief No.1608 G.S. 1940'.
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of echarperende schietgaten met schermmuur, hebben in plaats van het gelaste schietgatraam van type B een
gietstalen schietgatkast.909 Dit schietgat is zo hoog mogelijk in de dekking geplaatst, waardoor de 2B incluis
bovendekking (1 m) slechts 1,5 m boven het maaiveld uitsteekt.910 Een week later is er een variant (11,4 x 5,3
m), waar de gevechtsruimten gescheiden zijn door een afwachtingsruimte met portaal. Omdat uit een
gevechtsopstelling enfilerend en frontaal vuur af te kunnen geven tekent De Man variant 3B120
(110°,180°,250°a), waarbij deze afwachtingsruimte door toevoeging van een schietgatkast in de frontdekking
nu als derde gevechtsruimte fungeert, nota bene met frontaal schietgat, juist tegenover het toegangsluik naar
het portaal. 911 Begin maart maakt de Sectie V hoofdkwartier veldleger kennis met het ontwerp. Opvallend
genoeg gaat Mattern vervolgens zelf aan het ontwerp tekenen. Zo stelt hij voor om over de gehele breedte van
de keeldekking de bovendekking 1 m uit te laten kragen. Ondertussen werkt het CITB in hoog tempo aan de
detaillering. De gietstalen schietgatkast moet in het beton ingegoten worden. Het is van belang de kasten tijdig
te bestellen. Op 4 maart 1940 is het ontwerp ‘Kast met schietgatklep’ gereed. Daags erna ontmoet op het
hoofdkwartier veldleger het hoofd CITB de hoofden Secties I en V, de Delftse hoogleraar utiliteitsbouw reservemajoor professor R.L.A. Schoenmaekers, majoors Mattern en Govers en kapitein Dulfer, “ten einde snel over de
te bouwen typen overeenstemming te bereiken”. Hoofd Sectie I hoofdkwartier veldleger majoor Nierstrasz
rapporteert daarna aan de commandant veldleger: "Met Majoor Govers en De Man is overeenstemming bereikt
omtrent de 'gevechtskazemat' volgens project C.V. doch met een enkel verschil, namelijk de in- en uitgangen
toch nog schuin te plaatsen, zoodat door de deuren geschoten kan worden over een grooter schootsveld".
Wanneer het CITB erin slaagt de bestektekeningen snel te vervaardigen, zal het Betonplan begin augustus 1940
voltooid kunnen zijn. Ook bericht het CITB aan de Sectie V dat het de "legeringskazematten" A zal ontwerpen.
Vanwege de typen moeten verkenningen en opgaven voor het Betonplan opnieuw bijgesteld worden.912
Maar die samenwerking vanwege het Betonplan blijkt ook nu maar lastig. Een voorbeeld is de bouw
van uitkijkposten bij de Grebbeberg. Chef generale staf Reijnders heeft in mei 1939 ingestemd met de bouw van
drie uitkijkposten op het acces. Van Voorst tot Voorst herinnert de opperbevelhebber op 5 maart 1940 aan deze
belofte en vraagt met spoed goedkeuring voor een ontwerp van Sectie V, "welke weinig van de bestaande
gietstalen kazemat voor mitrailleurs afwijkt". "Waarom?" krabbelt De Man in de marge van de brief. Het
schietgat van de gietstalen koepel is door de Sectie V vervangen door een kijkspleet, aan de bovenzijde voorzien
van een luifel en met twee fragiele schuifjes af te sluiten.913 Het is een kostbaar ontwerp, waarbij gietstaal ook
schaars is. Ook elders is behoefte aan uitkijkposten: zo vraagt territoriaal bevelhebber Overijssel op 2 maart
1940 100 commandoposten voor sectiecommandanten langs de IJssel. Hij levert een ontwerp aan van de Sectie
V van zijn hoofdkwartier: een commandopost met uitkijkpost type VI (W.12-15), uit het onuitroeibare
voorschrift VII. Een derde variant komt van Mattern: het is een goedkopere constructie, waarin men de hand
van Schoenmaekers herkent. Hij tekent een uitkijkpost met gelijke binnenruimte als een gietstalen koepel, maar
bestaande uit een betonkoepel met twee schalen. De binnenwand (22 cm) is van geprefabriceerd schokbeton,
gewapend met drillwalstaal, met stekken verankerd in de betonommanteling (40 cm). Het komt niet tot
schietproeven, maar de idee om in schokbeton te bouwen valt goed op het hoofdkwartier veldleger.
Geconfronteerd met de veelheid aan ontwerpen, kiest de opperbevelhebber ook nu voor standaardisatie. Hij
De 12.000 kilo zware, kuipvormige gietstalen kast heeft bij het schietgat een dikte van 12 cm, beslaat de volle hoogte van de wand
en is met 16 wapeningsijzers (doorsnede 3,6 cm) verankerd in vloerplaat, zij- en bovendekking. De kast fungeert als ‘schild' voor de
schutter, die door een klein, door boldoorvoer afgesloten schietgat kan vuren. De kast bedekt, van buiten af gezien, het grootste deel
van de gevechtsruimte. Waarschijnlijk liet De Man zich ook hier inspireren door Italiaanse kazematten. Vast staat dat de Italiaanse
genie in de Italiaans-Franse grensstreek op grote schaal schildvormige schietgatkasten verwerkt, zoals in Batteria B5 Pattagroce,
1933-1936. Corino en Castaldo, La montagna fortificata, 85-86.
910 NA, CITB, 2.13.40, 102, tekening CITB, No.1873/tG, in 3 bladen, blad 1 (21-2-1940), 'Gewapend-betonkazemat met gietstalen
schietgatraam variant 2B150(110°, 250°)a. Hierna is de benaming schietgatraam niet meer gehanteerd. Het woord “raam” is op de
tekening gecorrigeerd in “kast”. De gevechtsruimte heeft rookgasafzuiginrichting, waterpomp voor mitrailleur, telefoon en
dubbelwerkend ventilatieaggregaat.
911 De verankering van de kast, met in de vloer- en bovendekking doorlopende balken (DIN-20 profiel) heft dit manco niet op. In het
geval van Type 3B zijn negen opklapbedden verdeeld over de gevechtsruimten. De tussen- en keeldekking van elke gevechtsruimte
heeft een dikte van 60 cm: over vrijwel de gehele breedte is een hal met keeldekking (75 cm): als het ware een sandwichconstructie.
Bij de a-variant is dit portaal van buitenaf via twee stalen luiken met klimijzers bereikbaar. Vanwege de gassluis ter rechterzijde
heeft de kazemat een asymmetrisch aanzien. In het portaal een kapstok. NA, CITB, 2.13.40, 102, tekening CITB No.1872/tG, in 3
bladen, blad 1 (21-2-1940), 'Gewapend beton-kazemat met gietstalen schietgatkast 3B150(110°,180° 250°)a'. Tekening CITB
No.1873/tG, in 3 bladen, blad 1 (21-2-1940), 'Gewapend beton-kazemat met gietstalen schietgatkast 2B150(110°,250°)a'. Tekening
CITB No.1874/tG, in 1 blad (21-2-1940), 'Gietstalen schietgatkast, bestek X/1940'. Tekening CITB No.1875/tG, in 1 blad (21-21940), 'Normalisatie opstelling zware mitrailleur met bolaffuit, Gewapend beton-kazemat met gietstalen schietgatkast'. Tekening
CITB No.1877/tG, in 3 bladen, blad 1 (28-2-1940), 'Gewapend betonkazemat met gietstalen schietgatkast 3B120(110°,180°,250°)a'.
912 Govers is tijdens de mobilisatie H Sectie II (Technische Aangelegenheden) AHK. NA, CITB, 2.13.40, 241, ongenummerde,
ongesigneerde ingekleurde tekening, HKV, 4-3-1940. 102, tekening CITB No.1878/tG, in 1 blad (4-3-1940), 'Details Gietstalen
schietgatkast. Schietgat met klep'. NA, Veldleger HK, 2.13.16, C836, 3275, 'Verslag door Hoofd Sectie I', vastgeniet aan
kostenbegroting CV stellingbouw, 8-3-1940.
913 NA, CITB, 2.13.40, 93, brief HKV, CV, Secties I1 en V, No.1814G, 5-3-1940, aan OLZ, met tekening Sectie V, HKV, in 1 blad
(ongedateerd), 'Kazemat met gietstalen koepel als uitkijkpost voor U8, U9 en U9a'. Men gaat de uitkijkpost ook elders bouwen.
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draagt het CITB op om voor het Betonplan één type uitkijkpost te ontwerpen.914
De introductie van de nieuwe kazematten van het CITB verloopt ook niet zonder problemen. De
budgetten voor de frontdelen zijn vastgelegd, maar deze kazematten zullen duurder zijn dan de voorgangers.
Dit blijkt onder meer uit de toepassing van de nieuwe typen in Bathstelling en Zanddijkstelling. Op 7 maart
1940 bericht de opperbevelhebber de minister dat het versterkingsplan voor de Zanddijkstelling, ten laste van
het Tien-Millioen-Fonds, gereed is. De eerdere verkenningen gaan uit van 41 gekazematteerde opstellingen
voor zware mitrailleurs. "Gezien de bezwaren welke bestaan tegen het tot op heden gebruikelijke type, de
zoogenaamde stekelvarkens, ligt het in de bedoeling om een nieuw type gevechtsopstelling tevens schuilplaats
voor een groep te stichten in gewapend beton (W.15-21)". De kosten bedragen per stuk 13.500 gulden, zodat
de totale investering 553.500 gulden bedraagt. Waar de S-gevechtsdekking voor de luttele som van 4.100
gulden te bouwen is, kosten de 2B- en 3B-kazematten, afhankelijk van de variant, maar liefst 10.000 tot 13.000
gulden. De financiële situatie verergert, wanneer Winkelman op 7 maart besluit alle nieuwe werken minimaal
weerstandsvermogen (W.15-21) te geven, hetgeen betekent dat de goedkopere B120-variant vervalt.915
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van schietgatkasten werkt het CITB in maart 1940 twee
varianten 2B- en 3B-kazematten tot F-kazemat uit. Type F150(90°)a of F150(270°)a (W.15-21), (11,5 x 7,3
m) met flankerend of echarperend schietgat is 150 m achter de frontlijn te bouwen voor een groep van 14
man: de derde lichte mitrailleurgroep van elke voorsectie. Het type 2F150(250°-180°)a, respectievelijk
2F150(180°-110°)a (10,5 x 6,5 m) heeft twee schietgaten, waarvan één frontaal en is bestemd voor een
zware mitrailleurgroep in de frontlijn. In het geval van de toepassing van twee gevechtsruimten is de
middelste kazematruimte als afwachtingsruimte ingericht; bij een enkele gevechtsruimte is er een aparte
rustruimte. Indien de F-kazemat fungeert als commandopost voor een compagnie of hoger, is in de dekking
van het portaal een gietstalen topkoepel voor observatie ingegoten. Deze 9.000 kilo zware koepels wil het
CITB ook op schuilplaats A toepassen. 916 Om de kazemat minder kwetsbaar te maken heeft het
echarperende schietgat een schermmuur en een tweede verticale verankering met ingebetonneerde balk,
zodat de schietgatkast verstijfd is opgehangen. 917 Massale productie van de kazemat is vergemakkelijkt
door gestandaardiseerde onderdelen, die, zoals deurkozijnen, eenvoudig aansluiten op het betonwerk. Op
18 maart 1940 zijn variant 3F150(235°,180°,125°)a en 3F150(235°,180°,110°)a gereed, beide met drie
gevechtsruimten. De belangrijkste wijziging betreft de toevoeging van het portaal aan de keelzijde, dat de
functie van afwachtingsruimte krijgt.918 Ten slotte tekent De Man op 27 maart variant F180 (W.21-28) met
frontmuur (1,8 m) en gietstalen topkoepel (23 cm), een dag later gevolgd door een geconstrueerd stalen
schietgatkast: een noodoplossing in geval onvoldoende gietstalen kasten leverbaar zijn.919 Het CITB vraagt
offerte aan bij Belgische en Luxemburgse gieterijen: S.A. Usine Gustave Boëll te La Louvière, S.A. Les Aciéries
de la Meuse te Cheratte les Liège, Columeta te Luxemburg, S.A. Usines Metallurgiques du Hainaut te Couillet
en S.A. Usines et Aciéries Allard in Mont-sur-Marchien. Maar de productiecapaciteit is beperkt. Eén van de
leveranciers, S.A. John Cockerill, weigert zelfs beleefd. De orderportefeuille zit vol en door de mobilisatie van
personeel kan de fabriek geen werk aannemen. Ook DEMKA krijgt een order voor 200 kasten. Op 9 april
start de dagelijkse productie van drie tot vier kasten, gecontroleerd door het Rijksbureau voor Metalen.920
NA, Veldleger HK, 2.13.16, C877, stuk 1785G, brief TBO, No.534G, 2-3-1940, aan CV, met schets schokbetonnen uitkijkpost.
Kladbrief CV, ongedateerd, aan TBO, over brief No.534G, 2-3-1940.
915 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino Xlg, brief OLZ, Sectie IIc, No.2041ZG, 7-3-1940, aan MvD.
916 Van de topkoepel (2,1 m hoog, wanddikte 20 cm, binnen 95 cm doorsnede) steekt 60 cm boven de van 1,2 naar 1,6 m verzwaarde
portaaldekking uit en is met tapbouten aan het betonwerk verankerd. Om de zes kijkgaten (pantserglas) vrij te houden is de aarden
afdeklaag in een straal van 1 m rond de koepel vervangen door ruw gehakt beton, met draad ter bevestiging van maskeringsnetten.
917 In deze kazemat hebben de schietgatkasten DIN-22 profielbalken. Het frontale schietgat is aan beide zijden verticaal in
bodemplaat en bovendekking verankerd; het flankerende schietgat heeft één balk aan de kwetsbare zijde. De 2F150 bestaat ook
zonder topkoepel: NA, CITB, 2.13.40, 102, tekening CITB N.1928/tG, in 3 bladen, 1e blad, 5-1940, ‘Gewapend betonkazemat varianten
(250°-180°)a (180°-110°)a met gietstalen schietgatkast [met potlood bijgeschreven:] zonder topkoepel’.
918 Verruimd portaal met drie opklapbedden, waaronder: munitiekisten, tafel en stoel. Kachelnis, privaat met klapdeuren.
919 NA, CITB, 2.13.40, 102, tekening CITB No.1896/tG, in 3 bladen, blad 1 (27-3-1940), 'Gewapend betonkazemat met gietstalen
schietgatkast en topkoepel. Varianten F180(90°)a en F180(270°)a'. 103, 'Inventaris van dezen stapel lichtdrukken van
verdedigingswerken', met tekening CITB No.1918/tG, in 1 blad (ongedateerd) 'Gietstalen koepel dik max. 230 mm' voorkomt. Tekening
CITB No.1897/tG, in 3 bladen, blad 1 (27-3-1940), 'Gewapend betonkazemat met gietstalen schietgatkast [met de hand erbij geschreven:
en topkoepel, JM]. Varianten F150(90°)a en F150(270°)a'. Op de laatste: topkoepel is op 27-3-1940 ingetekend op bestaande tekening.
Tekening CITB, No. 1883/tG, in 1 blad (28-3-1940), 'Geconstrueerd stalen schietgatkast'. Tekening CITB No.1898/tG, in 1 blad (28-3-1940)
'Gietstalen topkoepel. Dik max. 200 mm'.
920 NA, CITB, 2.13.40, 102, tekening CITB No.1887/tG, in 3 bladen, 1e blad (11-3-1940), 'Gewapend betonkazemat met gietstalen
schietgatkast. Varianten 3F150(250°,180°,110°)a, 3F150(250°,180°,125°)a, 3F150(235°,180°,110°) en 3F150(235°,180°,125°).
Tekening CITB No.1881/tG, in 3 bladen, 1e blad (18-3-1940), 'Gewapend betonkazemat met gietstalen schietgatkast. Varianten
3F120(250°,180°,110°)a, 3F120(250°,180°,125°) a, 3F120(235°,180°,110°) en 3F120(235°,180°,125°)'. Tekening CITB, No.1888/tG,
in 1 blad (12-3-1940), 'Stalen luik met kozijn dagmaat 700 x 700 mm en stalen deur met kozijn dagmaat 700 x 1200 mm'. NA, CtAD,
2.13.47, 174, 'Stukken betreffende Mr. H. van Romberg, Consul-Generaal der Nederlanden te Brussel, inzake annulering diverse
Belgische contracten', ongedateerd. 178, 'Koepels S.A. Usine Gustave Boëll, La Louvière, via Handelskantoor J. van Velsen, ‘sGravenhage'.
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Door de beperkte verkrijgbaarheid krijgt de F-kazemat minder keuzevariatie in schootsveld dan type 2B en
3B. Met als ongewenst gevolg dat de tactische commandanten opnieuw verkenningen uit moeten voeren.
Tegelijk tekent het CITB aan een alternatief voor de gietstalen uitkijkpost van de Sectie V veldleger. Een
“provisorisch ontwerp” voor een scherfvrije observatiepost Ub80 is 19 maart 1940 gereed. De uitkijkpost (4,5
x 4,7 m) "voor 2 tot 4 man ter plaatsing in de frontlijn tusschen de lichte of zware mitrailleuropstellingen, welke
laatste normaal minstens één per 100 M. frontlijn zullen moeten voorkomen" is een variant op de S(3a)
gevechtsdekking. In plaats van schietgaten zijn op ooghoogte (1,6 m) in de frontdekking (80 cm) drie 1,1 m
brede observatiespleten aangebracht.921 Ub80 zal met het opvallende profiel en de kwetsbare spleten niet het
beoogde weerstandsvermogen (W.12-15) hebben. Achter de observatieruimte is een kleine
afwachtingsruimte.922 Op 27 maart komt ook het ontwerp voor schuilplaats A gereed. De schuilplaats biedt
gelegenheid voor het afgeven van flankerend en echarperend vuur en is verkrijgbaar met 1,2 m en 1,5 m
frontdekking. Schuilplaats A150 (7,2 x 7 m) is op circa 75 m achter de frontlijn bestemd voor "de restanten van
de twee voorste groepen per sectie, restant zware mitrailleur-opstelling en eventueel de sectie-Commandant".
Naast elke schuilplaats ligt een gevechtsloopgraaf.923
[150 tekening 1:20, dsn gevechtsdekking SZW100(3a) frontaal, CITB, Vallei-Peel-Raamstelling, januari 1940, NA]
[151 tekening 1:20, dsn kazemat 2B150(110°,250°)a, CITB, Vallei-Peel-Raamstelling februari 1940, NA]
[152 tekening 1:20, pg kazemat 3B150(110°,180°,250°)a, CITB, Vallei-Peel-Raamstelling februari 1940, NA]
[153 tekening dsn uitkijkpost type VI, TBO, Rivierenstelling maart 1940, NA/FM]
[154 schets 1:50, pg, dsn schokbetonnen uitkijkpost, prof. Schoenmaekers, Vallei-Waal-Lingestelling, maart 1940, NA]
[155 tekening pg kazemat 3f150(235°,180°,125°)a, CITB, Vallei-Waal-Lingestelling maart 1940, NA/FM]
[156 tekening pg kazemat 3f150(235°,180°,110°)a, CITB, Vallei-Waal-Lingestelling maart 1940, NA/FM]
[157 tekening pg kazemat f150(90°)a, CITB, Vallei-Waal-Lingestelling maart 1940, NA/FM]
[158 tekening 1:20, dsn kazemat 2f150(250°,180°)a met topkoepel, CITB, Vallei-Waal-Lingestelling maart 1940]
[159 tekening pg uitkijkpost Ub80, CITB, Vallei-Waal-Lingestelling maart 1940, NA/FM]
[160 tekening pg schuilplaats A150(255°,90°), CITB, Vallei-Waal-Lingestelling maart 1940, NA/FM]

9.9.2

Maart 1940: nieuwe opgaven voor stellingbouw in Vesting Holland en Vallei-Waal-Lingestelling

Wat is het operationele gevolg van de introductie van de nieuwe standaardtypen van Winkelman voor het
Betonplan? De introductie van de duurdere F-kazemat heeft tot gevolg dat de commandant veldleger op 6 maart
1940 zijn Betonplan van 8 miljoen gulden vereenvoudigt. Met 1 miljoen gulden overschrijding wil hij 613
schuilplaatsen voor de voorcompagniën bouwen. Deze compagnieën hebben de beschikking over reeds
bestelde 150 gietstalen mitrailleurkazematten en 379 F120-kazematten. Voor de tussenverdediging zijn voor
het bedrag van 9 miljoen slechts 100 van 151 benodigde F150-kazematten beschikbaar. Van Voorst tot Voorst
schrapt daarop alle commandoposten; daarvoor zijn nu 300 schuilplaatsen en kazematten bij de
voorcompagniën bestemd. Die dag stuurt hij een ontwerp van Sectie V voor 613 schuilplaatsen aan de
opperbevelhebber. "Aangezien het van urgent belang is, dat dit gedeelte van het Betonplan zoo spoedig
mogelijk tot stand komt, moge ik U met klem verzoeken den Inspecteur der Genie op te dragen deze
aangelegenheid thans met den grootsten spoed te doen behandelen". Helaas is dit opnieuw het ontwerp Type I
uit december 1939, dat de opperbevelhebber al meermalen heeft afgewezen. 924 Wanneer de inspecteur
wederom dit type ter beoordeling ontvangt, vraagt hij Winkelman de commandant veldleger nogmaals op de
afspraken te wijzen. "Zulks blijkt te eerder gewenscht, omdat thans wordt opgedragen een type
legeringsschuilplaats uit te voeren, hetwelk niet door mij is ontworpen en dat ik, gelet op zijn waarde, geenszins
als een voor de landsverdediging beslissend betonwerk kan beschouwen. Immers op grond van de ter zake
Deze spleten (20 cm hoog) zijn bekleed met pantserstalen platen en hebben over de breedte een met klep afsluitbare kijkopening
(8 cm hoog). Door de opening kan men geweervuur afgeven. Via een telefoontoestel (plank linksachter de observant) is er
verbinding met de gevechtsleiding. Het ingangsluik, hoog in de keelwand, is bereikbaar via 4 klimijzers. Bijzonder: de uitbouw aan
de frontzijde, onder de kijkspleten: deze “onderruimte” (70 cm hoog, 1,7 m diep en 3,1 m breed) “biedt beschermde zit- of
ligplaatsen" bij beschietingen en kan onder het maaiveld worden gebouwd.
922 NA, CITB, 2.13.40, 102, tekening CITB No.1917/tG, in 1 blad (29-3-1940), 'Uitkijkpost type Ub80'. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 29lx, brief OLZ, Sectie IIc, No.4043ZG, 29-3-1940, aan IdG.
923 Het type A heeft een rondom 50 cm uitspringende bodemplaat. De rechthoekige afwachtingsruimte is met een gasdichte deur met
kijkglas gescheiden van het voorportaal (2,3 bij 1,8 m). Dit portaal is het "dagverblijf, van waaruit flankeerend (gedeeltelijk
echarpeerend) met geweren c.q. lichte mitrailleurs kan worden gevuurd". De zijdekking is 1,25 m dik, terwijl zoals bij type F het
portaal met een 80 cm dikke keelwand de 60 cm dikke achterwand van de afwachtingsruimte beschermd. Dat portaal heeft
zijdekkingen van 1 m dikte, elk voorzien van een echarperend of flankerend schietgat (30°). De gelaste schietgatramen zijn tegen
krombaanvuur beschermd door de overstekende bovendekking van het portaal. Via een stalen luik en een trap met vier treden is aan
de keelzijde toegang tot portaal met gassluis. Afwachtingsruimte met tegen frontdekking vier bedden, waaronder munitieberging. Er
is een houten brits (4 personen), twee banken en een plank voor telefoon. NA, CITB, 2.13.40, 102, tekening CITB No.1895/tG, in 3
bladen, blad 1 (27-3-1940), 'Afwachtingsschuilplaats type A150. Varianten A(270°,105°), A(270°,90°), A(255°,105°), A(255°,90°)'.
924 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 297, brief CV, No.1749G, ongedateerd, aan OLZ. Brief CV, No.1876G, 6-3-1940, aan IdG, met tekening
Sectie V HKV, 6-3-1940, blad 1, 'Legeringsschuilplaats type A, (W.12-15)', en blad 2, 'Legeringsschuilplaats met onderkomen voor
S.C. type B, (W.12-15). Bij de laatste is een deel van de binnenruimte door een tussenwand afgeschermd.
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gehouden besprekingen door den Majoor De Man en den Kapitein Boost namens mij, met de Majoors van den
Generalen Staf Ir. Govers en Wilson925 en den Res. Majoor van de genie Kools is onder algemeenen instemming
overeengekomen, dat, gelet op de beschikbare tijd en op den eisch, dat vuuruitwerking boven dekking gaat, er
naar zou worden gestreefd uitsluitend gevechtsdekkingen te bouwen, ook voldoende gelegenheid biedend om
als legeringsschuilplaats te worden gebezigd. Weliswaar zullen de kosten van laatstgenoemde objecten
belangrijk hooger zijn dan van legeringsschuilplaatsen zonder meer, doch deze zijn dan ook voor de
verdediging van minder waarde (de enkele trechtervormige schietgaten kunnen practisch buiten beschouwing
worden gelaten). Ten aanzien van de 'Grondslagen onderlinge samenwerking inzake betonbouw' moge ik nog
opmerken, dat het mij ongewenscht voorkomt, en is geweest, dat het Hoofd Sectie V van het Hoofdkwartier
Veldleger bemoeienis zal hebben met opzet, stand, voortgang en uitvoering der werken. Het is noodig, dat de
algeheele leiding blijft berusten bij het thans voor de uitvoering aangewezen orgaan, zijnde het Bureau
Stellingbouw".926
Twee dagen na indiening van het Betonplan, op 8 maart 1940, lukt het Van Voorst tot Voorst een
begroting in te sturen. Tot nu toe heeft hij sinds de mobilisatie circa 11 miljoen gulden verwerkt en heeft het BS
ter waarde van 5 miljoen gulden werk in uitvoering. De commandant wil minimaal 4,5 miljoen gulden
additioneel beschikbaar krijgen voor de bouw van versterkingen in de frontlijn, exclusief de uitgaven voor het
Betonplan voor de Tweede Lijn, waarvan de kosten "door invoering van de kazematten volgens ontwerp BS"
zullen stijgen naar 21 miljoen gulden. Vermeerderd met de kosten voor vechtwagen- en draadhindernissen,
groot 3,5 miljoen gulden en een geschat bedrag van 20 miljoen voor betonnering Waal-Lingestelling, is er
"benoodigd voor de stellingen" een bedrag van maar liefst 65 miljoen gulden.927 Van Voorst tot Voorst komt
ook terug op de samenwerkingsafspraken, vastgelegd in de 'Grondslagen' van 7 februari 1940. De commandant
veldleger bepaalt de aard van werken. Zijn hoofden sectiën V voeren directie over de stellingbouw en houden
de bestedingen van het Betonplan in hun stellingdeel in eigen hand. Hoe is het dan mogelijk, zo vraagt Van
Voorst tot Voorst zich af, dat de inspecteur nu het bevel zou voeren over zijn hoofden? De commandant vindt
dit "een vreemde situatie", temeer omdat deze bevoegdheidskwestie zich tot "een bron van ernstige vertraging"
kan ontwikkelen. Het verzoek van Van Voorst tot Voorst is dan ook: de opperbevelhebber moet de betonbouw
aan hem opdragen en het BS en het CITB onder zijn commando plaatsen. Dat gaat Winkelman veel te ver. Naar
zijn mening houdt hij voldoende rekening met de wensen van de commandant, temeer door de "inschakeling
van de bij uitstek deskundige Hoofden Sectiën V van II, III en IV LK” bij het bouwproces. De samenwerking met
de inspecteur verloopt de laatste maanden beter. "De practijk heeft zulks reeds uitgewezen, omdat over de
nieuwe types gevechtsopstellingschuilplaats een zeer intensief overleg is geweest met uw Hoofden". Hij komt
niet tegemoet aan de wens van de commandant.928 Volgens Nierstrasz, die terugblikt in 1941, “wachtte de
Commandant Veldleger einde Maart nog steeds op het definitieve ontwerp van de uit te voeren werken, toen
bericht kwam van den Opperbevelhebber, dat geheel andere typen zouden worden gebouwd, waarbij het
algemeen aanvaarde systeem van scheiding van gevechts- en afwachtingskazemat waar mogelijk zou worden
vervangen door eenheidskazematten met gevechts- en afwachtingsruimten. Enerzijds kwam hierin het inzicht
van den nieuwen Opperbevelhebber naar voren, anderzijds is van invloed de soort van materialen (namelijk
schietgatramen), welke konden worden verkregen”.929 In werkelijkheid is er sinds half februari overleg met het
veldleger over de typen 2B en 3B en is er geen sprake van nieuwe inzichten van de opperbevelhebber. Het
veldleger wil eigen typen bouwen: dat is de reden dat de stellingbouw vertraagt.
Pas op 26 maart 1940, ruim vijf weken na het verzoek van de opperbevelhebber, ziet Van Andel
kans om opgave te doen van aanvullende werken ter waarde van 70 miljoen gulden, nodig voor een
hardnekkige verdediging van de Vesting Holland.930 In december 1939 is hij gestart met de uitbouw, maar
slechts een kwart van de werken is gereed. De voltooiing zal zo nog een jaar duren, maar met spoed kan het
karwei in 8 of 9 maanden geklaard zijn. Er van uitgaande, dat "zoolang de voorgelegen stellingen
(Grebbelinie en mogelijk tusschen Grebbelinie en Oostfront nog in te richten stellingen) nog in onze handen
zijn" en in de hoofdweerstandszone "vooral, wellicht uitsluitend door aannemers of arbeiderstroepen
gewerkt" wordt, vindt Van Andel het minder urgent om nu achterwaartse stellingen permanent in te
richten. De reserves en aflossingstroepen zullen wellicht "de gelegenheid vinden om zichzelf de noodige
gevechtsdekkingen in te richten, terwijl de eigenlijke stellingen verdedigd worden". Bij sterke inundaties
kan de troep volstaan met een lineaire verdedigingslijn; elders zijn drie weerstandslijnen nodig, met
gebetonneerde frontlijn. De commandant hanteert gelijke principes als bij de inrichting van Rivierenstelling
Wilson is tijdens de mobilisatie H Sectie I (Operatiën) AHK. Govers, H Sectie V AHK, is verantwoordelijk voor vestingwerken
binnen Vesting Holland; Wilson daarbuiten. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 113.
926 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 298, brief IdG, No.1204G, 8-3-1940, aan OLZ.
927 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C836, 3275, brief CV, Secties I en V, No.5130G, 8-3-1940, ongeadresseerd.
928 NA, CITB, 2.13.40, BG1880, brief OLZ, afd. Landmacht, Sectie IIIa, No.3339, 26-3-1940, aan CV. H Secties V: kapitein A. Jansen (II
LK), luitenant-kolonel J. Zwart (III LK) en kapitein J.C. Stumphuis (IV LK).
929 NIMH, SKeC, 647/2, brief R.B. Landmacht, Afd. Ic, No.1116, 6-12-1941, aan H Afd. Ib, 24.
930 NA, CITB, 2.13.40, BG1884, brief CVgH, Sectie V, No.24ZG, 26-3-1940, aan OLZ.
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en Vallei-Peel-Raamstelling. Hij presenteert Winkelman opnieuw zijn versterkingsplan van 10 miljoen
gulden uit december 1939, inclusief de toen ontworpen kazematten. Ook nu hebben alle wapens (kanon,
mortier, geweer, mitrailleur) een groepsnest met schuilplaats (W.15-21) of (W.21-28) nodig. Van Andel
vraagt om 2.297 groepsschuilplaatsen, waarvan vele met kazemat, zeker wanneer er frontaal vuur gewenst
is.931 Flankerend vuur kan de bezetting afgeven uit de "voorgang van de schuilplaats". Op zijn begroting
staat de bouw van 1.224 betonnen kazematten voor lichte mitrailleur. "Overwogen wordt ook nog, om, waar
mogelijk, deze kazematten ook voor zoover ze frontaal schieten met de schuilplaats samen te bouwen,
omdat dan een volkomen gedekte gemeenschap tusschen afwachtings- en gevechtsruimte zal ontstaan".
Frontale zware mitrailleurs wil Van Andel plaatsen in een gietstalen kazemat (W.15-21); bij flankerend vuur
volstaat een betonkazemat: in totaal 308 stuks. De commandant pleit, conform eerdere ontwerpen van zijn
Sectie V, voor schuilplaats-kazematten met bepantserd schietgat. De bestelling van 72 gietstalen
kazematten voor het stuk 4,7 pantserafweergeschut is geschied; deze drukken niet meer op de begroting.
Voor het stuk 6 Veld op radaffuit volstaat een scherfvrije opstelling, maar voor de stukken 6 Minimaal
schietgat en 6 Kazemat zijn 126 "lichte granaatvrije kazematten" nodig. Ook de wens voor 72 kazematten
voor het kanon 7 Veld en 10 Veld blijft staan. Gezien de beschikbare aantallen zal men deze stukken na de
val van de eerste lijn hier onder granaatvrije dekkingen willen plaatsen. Ten slotte vraagt Van Andel om
354 granaatvrije commandoposten en 156 hulpposten, elk ter grootte van één of twee
groepsschuilplaatsen. In totaal betreft het 4.537 schuilplaatsen en kazematten, naast tankgrachten,
versperringen, maskering, gemeenschap tussen groepsnesten en verbetering van parallel aan het front
getraceerde wegen, beschadigd door bouwverkeer. Ook wil Van Andel het noordelijk deel van het Oostfront
bij Naarden in de diepte uitbouwen. Zijn verlanglijstje is langer: inundatiekeringen, zoals de westelijke
Vechtkade, kunnen een steviger profiel gebruiken en enkele forten zijn om te bouwen tot "sterke
steunpunten in de verdediging". Maar deze opgave is mosterd na de maaltijd. Zelfs de gecombineerde
schuilplaatskazematten van Van Roijen zullen niet meer gebouwd worden. Op 19 maart 1940 krijgt Van
Andel eenmalig 2.275.000 gulden voor de afwerking van zijn stelling. Hij mag in het Oostfront direct ten
oosten en noorden van de stad 20 betonnen loopgraven met overdekte frontale opstelling voor lichte
mitrailleur aanleggen, volgens ontwerp van zijn Sectie V. Dan is er de laatste bouwcampagne. Het is een
wrede speling van het lot: Van Andel krijgt toestemming hier om een tiental S(7) gevechtsdekkingen met
schootsveld (310°) te bouwen: een meer treffende illustratie van de degradatie van de Vesting Holland had
niet kunnen worden bedacht.
Intussen starten tussen Kesteren en Opheusden de bouwactiviteiten voor het Betuwse deel van het
Betonplan. Op 27 januari 1940 rondt de commandant brigade A de verkenningen af: op het ruim één kilometer
lange frontdeel wil hij drie S-100 gevechtsdekkingen voor zware mitrailleur en vijf S gevechtsdekkingen voor
lichte mitrailleur bouwen. 932 Maar al het werk maakt de commandant IV LK nerveus. Zijn troepen leggen
gemeenschapsloopgraven tussen gevechts- en afwachtingsdekkingen aan. Deze werken, deels in ophoging, zijn
gemakkelijk uit de lucht te observeren: hij wijst de commandant veldleger op het gevaar van vijandelijke
verkenningen. Maar die is minder bevreesd: met het Betonplan is de afstand tussen gevechts- en
afwachtingsdekking korter. "Aangezien de zichtbaarheid van de stelling reeds thans zeer groot is en ook de
stereoscopische luchtfoto veel maskeringmaatregelen illusoir zullen maken, wordt aan de zichtbaarheid uit de
lucht door de gemeenschapsloopgraven niet zooveel extra schade gedaan".933 En nu het ontwerp van de Fkazemat gereed is, start commandant brigade A kolonel J. van Voorthuijsen op 15 maart met zijn definitieve
verkenning. "Ten aanzien van het bepalen van de plaats der kazematten geeft Generaal Harberts aan dat dit op
de beste wijze kan geschieden met behulp van de onthoekte foto-kaart 1:10.000. (…) De Commandant Veldleger
zegt, dat de beste schaal 1:1 is en het dus in het terrein zelf uitgezocht moet worden". Drie dagen later, wellicht
na het bestuderen van luchtfoto's, waarschuwt hij zijn ondergeschikten toch voor het gevaar van
luchtobservatie. "Nu de werkzaamheden in den verzwaarden stellingbouw als het ware een eerste stadium
hebben bereikt, waarbij mede aan de hand van luchtfoto's bepaalde conclusies nopens hetgeen is verricht
kunnen worden getrokken, acht ik het in aansluiting op de 15e dezer gehouden uitvoerige bespreking op mijn
hoofdkwartier raadzaam deze hieronder meer in het bijzonder te beschouwen en daaraan richtlijnen voor
verdere afwerking te verbinden. Ik acht dit te meer noodzakelijk nu binnenkort het zoogenaamde Betonstaalplan in uitvoering komt en daarmede van de verzwaarde veldversterkingen wordt overgegaan tot een
"Ik acht de granaatvrije opstelling van de lichte mitrailleurs, gelet op den groote beteekenis van den wapens, een onafwijschbare
eisch, en heb daarom voor deze wapens doen ontwerpen een eenvoudige en tot de kleinste afmetingen teruggebrachte betonnen
kazemat, die waarschijnlijk te hoogste ƒ 6.000 zal kosten, bij toepassing van een niet-gepantserd schietgat; gaat men daartoe wel
over, hetgeen uiteraard aanbeveling verdient, dan worden de kosten zeker ƒ 1.500 à ƒ 2.000 meer".
932 Op 13 maart bereidt men de bouw voor van acht S-gevechtsdekkingen voor lichte mitrailleur en drie koepelkazematten voor
pantserafweergeschut. Van de laatste vuurt één flankerend aan het antivechtwagenkanaal achter de S-100 dekkingen, een tweede
frontaal het acces richting Opheusden en de derde frontaal de spoorwegdijk.
933 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1121, brief C Brig A, Sectie I, No.140G, 13-3-1940, aan CV. C877, stuk 1380G, brief CV, No.1380G, 14-31940, aan C IVLK.
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semi-permanente stelling". Ook Van Voorst tot Voorst signaleert dat de maskering tegen luchtobservatie te
wensen over laat. Dit is deels veroorzaakt door de vorst in de grond, maar ook omdat hier stellingen in ophoging
zijn aangebracht. Hij vraagt om bij de aanleg van werken zoveel als mogelijk natuurlijke lijnen en kleuren in het
landschap te volgen, bouwsporen door ploegen, eggen en het planten van struiken uit te wissen en kazematten
die nog niet gemaskeerd zijn tijdelijk minder zichtbaar te maken met teelaarde, plaggen, zoden, vlechtwerk,
dennennaalden en mos. Ook de nieuwe Liniedijk zal door de aanplant van snelgroeiende grassen en struiken
een natuurlijker aanzien krijgen.934 Nog dezelfde dag als de bijeenkomsten met zijn commandanten, op 15
maart 1940, vraagt hij de opperbevelhebber toestemming een grootschalige proef te nemen met "doornplanten
als hindernis".935
Op 30 maart 1940 ontvangt Winkelman van de commandant veldleger een versterkingsplan WaalLingestelling. Inclusief 6 km gevechts- en verbindingsloopgraven, 8 km antivechtwagengracht en 70 km
draadversperring bedragen de kosten 19 miljoen gulden. Voor dat geld wil de commandant, naar de
beginselen van het Betonplan, 561 F-kazematten bouwen, 293 G-kazematten dan wel gevechtsopstellingen
uit de S-100 serie, 540 A-schuilplaatsen en 144 Ub80-uitkijkposten. Het is niet duidelijk wie de betonbouw
zal uitvoeren. Winkelman wenst dat het hoofd Sectie V luitenant-kolonel Zwart van het noordelijk van de
brigades gelegerde III LK die taak op zich neemt. De commandant veldleger vindt deze persoon overbelast
en wil de leiding bij het hoofd BS leggen. Dat is opmerkelijk, daar Van Voorst tot Voorst enkele weken eerder
bezwaar uit tegen een te grote inmenging van dit bureau.936 De commandant krijgt zijn zin. In april 1940
opent het BS een kantoor Waal-Lingestelling. Majoor Schoenmaekers, benoemd tot hoofd Sectie V brigade
G, stelt voor om in afwachting van het Betonplan de veldversterkingen hier in schokbeton te bouwen. Hij
“stelde een methode voor, die niet gebruikelijk is, doch een betere en duurzamere oplossing bood dan de
tot nu toe gebezigde, waarbij door middel van in fabrieken in elkaar gezette schotten in de loopgraven
werden bekleed en schuilnissen en schuilplaatsen werden gebouwd, terwijl de kosten niet hoger waren”.
Het CITB vraagt het bedrijfsleven om offerte. De N.V. Schokbeton te Zwijndrecht doet op 1 april 1940
"geheel vrijblijvend" een aanbieding "voor mitrailleurnesten" en andere opstellingen, waarvoor zij
Nederlands octrooi aanvraagt. De opstellingen bestaan uit geprefabriceerde, met flenzen aan elkaar
gekoppelde schokbetonnen loopgraven, schuilnissen en schietkokers. Het Zwijndrechtse bedrijf verwacht
in augustus 1940 alle elementen voor de stelling geleverd te kunnen hebben.937
En dan is er het Zuidfront, in het verlengde van de Waal-Lingestelling. Eind april 1940 schat de
commandant Vesting Holland de kosten voor betonnering van dit Zuidfront op 2.278.100 gulden.
Klaarblijkelijk stemt de opperbevelhebber in met deze uitgave, want op 4 mei 1940 ontvangt de Van Andel
een telex van de commandant Groep Kil, ook commandant brigade C. Hij is verheugd dat de bouw van
betonkazematten start. “Het voornemen juich ik uiteraard toe, daar de huidige op de kruinen der dijken
gebouwde kazematten slechts als noodoplossingen zijn te beschouwen, temeer daar men de draadhindernis
vrijwel nergens kan bestrijken”.938
9.9.3

De eenheid hersteld? Tactische beginselen van het Betonplan, maart 1940

Nu Winkelman heeft gekozen voor de uitbouw van de Vallei-Waal-Lingestelling, kan hier eindelijk vol
worden geïnvesteerd op de bouw van de Tweede Lijn. Welke tactische beginselen hanteert men voor deze
uitbouw? De commandant veldleger beschrijft op 30 maart 1940 zijn plannen voor de
hoofdweerstandszone. Vrijwel alle werken worden (W.15-21) uitgevoerd, op kazematten en uitkijkposten
na. In beginsel is elk automatisch wapen gekazematteerd: in de frontlijn is dus elke 100 m een opstelling.
NA, Veldleger HK, 2.13.16, C836, 3275, 'Verslag van de gedachtewisseling tijdens de bespreking op 15 maart 1940 te H.K.V.'. Brief
CV, Secties I en V, No.2196G, 18-3-1940, aan C II-III-IVLK en C Brig A-B.
935 Het idee is van dienstplichtig soldaat 3e Regiment Infanterie (boomkweker) J.P. Hage, die een bijlage bij zijn brief voegt: "Rozen in
ons Defensiesysteem?". Een Duitse boomkweker kreeg opdracht om een deel van de “Siegfriedlinie” met rozen te beplanten. "Een
bericht, dat vele pennen van overzichtschrijvers en caricaturisten over de geheele wereld in beroering heeft gebracht en overal
humoristische opmerkingen heeft uitgelokt. Men nam algemeen aan dat deze beplanting uit decoratieve overwegingen geschiedde
en stelt zich voor, dat tusschen de kazematten rosaria zouden verrijzen, waar de manschappen zich na den gevechtsdag aangenaam
in konden verpoozen en konden bekomen van de schokken en vermoeienissen van het gevecht". De commandant weet dat de
doornrijke roosvarianten effectieve versperringen kunnen zijn en stellingen kunnen maskeren. Hij stelt voor de export van rozen stil
te leggen. Maar de opperbevelhebber wijst op de gevaren van ziekten, droogte en vorst. Van Voorst tot Voorst doet op 10 april
voorstellen. Voor één hectare stelling zijn 40.000 doornplanten ter waarde van 1.800 gulden benodigd: Wilde Roos, Schotse
Duinroos, Vuurdoorn, Braam, Meidoorn en pseudo-Acacia. "Bij tijdig planten zullen de meeste van deze soorten reeds in de komende
herfst een behoorlijke hindernis en maskeering geven". CAD, AHK-GS, 2.13.15, 298, brief CV, No.2061G, 15-3-1940, aan OLZ. Brief CV,
No.188ZG, 14-4-1940, aan OLZ.
936 NA, CITB, 2.13.40, BG1880, brief OLZ, Afd. Landmacht, Sectie IIc, No.4139ZG, 8-4-1940, aan IdG. CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 29-lx,
brief CV, Sectie I-V, No.146ZG, 30-3-1940, aan OLZ. 298, brief CV, No.2119G, 1-4-1940, aan OLZ.
937 NA, CITB, 2.13.40, 241, brief N.V. Schokbeton, No.3230, 1-4-1940, aan HCITB. NIMH, SKeC, 647/2, brief R.B. Landmacht, Afd. Ic,
No.1116, 6-12-1941, aan H Afd. Ib, 30.
938 De kazematten op de dijk zijn semipermanente werken. NA, CITB, 2.13.40, BG1880, telex C. Brig C, No.162G, 4-5-1940, aan CVgH.
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Opmerkelijk is dat de commandant voorstelt om in elk terrein, dus ook bij dijken, de verdediging in de
diepte te organiseren en dus de wapens in stroken op te stellen, in plaats van in lijnen. Zo verlaat Van Voorst
tot Voorst in het Betonplan dus het inrichtingsprincipe van de eerdere stellingen uit het Tien-MillioenFonds: daar is zonder uitzondering sprake van een lijnopstelling met doorlopend gekazematteerd vuur. Het
Betonplan met strookopstelling van groepen en wapens, sluit aan bij gebruikelijke opstellingen voor het
verdedigende gevecht. In zijn beginselen verwerkt de commandant de nieuwe inzichten van de
opperbevelhebber: wanneer een G- of B-kazemat of S-gevechtsdekking slechts plaats biedt aan vier of vijf
man van een groep, wil hij die opstelling combineren met schuilplaats A150, die op 50 tot 100 m achter de
kazemat een plaats krijgt. Alleen op drassige gronden, of direct achter een dijk, mogen gevechtsopstelling
en schuilplaats dichter bij elkaar staan. Uit de schuilplaats kan flankerend vuur afgegeven worden. De
commandant waarschuwt: de kwetsbare "schietgaten van deze opstellingen mogen niet binnen 250 M.
bereikbaar zijn door tot op de rugweren van de frontlijn doorgedrongen vlammenwerpers". Hij wil de
schuilplaats combineren met opstellingen voor mortieren, pantserafweergeschut en kanonnen van 6 Veld.
Alle groepen, waarvan de wapens niet in de frontlijn zijn geplaatst, krijgen een F-kazemat. Indien de
frontlijn niet parallel aan een dijklichaam loopt, past men dit type ook in de frontlijn toe. Aan weerszijden
van alle werken wenst Van Voorst tot Voorst gevechtsloopgraven, ter compensatie van open opstellingen.
Per groep tirailleurs of zware mitrailleur zal BS zowel in de front- als stoplijn uitkijkpost Ub80 bouwen.
"De bedoeling hiervan is, dat zoowel uit de gevechtsopstellingen, als uit op ongeveer 50 m. daarnaast opgestelde
uitkijkposten waarneming van het voorterrein plaats heeft". Een sectiecommandant heeft zijn commandopost
in schuilplaats A of F-kazemat; een compagniecommandant krijgt de beschikking over twee schuilplaatsen A,
waarvan één met topkoepel. Overige commandanten beschikken over schuilplaats A zonder observatiekoepel,
gezien de afstand tot de frontlijn. De opstelling in stroken vraagt veel van de communicatie met de troepen en
heeft een effect op de inrichting van het terrein. "Ik moge er de aandacht op vestigen, dat volgens het
bovenstaande systeem in voorste lijn oplossing plaats heeft van de groep (de cellule elementaire) in 2 deelen,
die in het gevecht gescheiden blijven, mogelijk tot een afstand van 100 meter, terwijl de groepscommandant
zich normaal zal bevinden bij het achterste deel van zijn groep en dus geenerlei invloed kan doen gelden. Het
niet aanwezig zijn van schutters in open opstelling in voorste lijn maakt, dat het gebruik van handgranaten uit
die lijn slechts mogelijk wordt door het verlaten van den kazemat. Het is dus daarom, dat ik den afstand van de
legeringsschuilplaats tot de gevechtsopstelling had vastgesteld op 50 meter maximum, daarbij er van
uitgaande, dat het personeel op het laatste oogenblik de loopgraaf zou bezetten naast de gevechtsopstelling in
de frontlijn, terwijl, voor het geval deze onverhoopt niet meer zou kunnen worden bereikt eenige schutters uit
de schietgaten van de schuilplaats zouden vuren, de andere zouden plaatsnemen op een aan de achterzijde van
die schuilplaats ontworpen banket, teneinde overbankvuur over de schuilplaats zelf af te geven. De voordeelen
erkennende van de thans in overweging zijnde oplossing (mogelijk door het beschikbaar stellen van meer
gelden) acht ik het a-priori afstand doen van een open opstelling in de frontlijn voor de geweerschutters, die
tevens de handgranaatwerpers zijn, een nadeel".939
Van Voorst tot Voorst verzoekt de opperbevelhebber zijn beginselen vast te stellen, zodat hij de
vuurplannen kan omwerken. En zo geschiedt, want enkele dagen later bericht hij zijn commandanten over
noodzakelijke nieuwe verkenningen, uitgaande van het Betonplan. "Ik stel op den voorgrond, dat thans is
besloten tot een aanmerkelijke verbetering en groote uitbreiding van hetgeen tot dusverre is vastgesteld". Elk
regiment levert in tweevoud opstellingsschetsen op voor de nieuwe werken, schaal 1:10.000. In de Liniedijk
langs het Valleikanaal maken de Secties V een lijst van alle werken, met telkens de hoogte van de zool van het
schietgat boven het maaiveld, aantal en plaats van schietgaten, onder vermelding van de as van de
schootsrichting en het type gietstalen kazemat. "Bij de samenstelling der staten dient men te bedenken, dat deze
geschikt moeten zijn ter doorzending aan het Bureau Stellingbouw". Uiteraard is "alles van zeer
spoedeischenden aard". In het veld zal de genie piketten slaan, waarbij kleurcodes de plaats en aard van de
betonwerken aangeven.
Opmerkelijk is dat de commandant veldleger bij de uitvoering van het Betonplan vast blijft houden aan
de in 1939 vastgestelde frontlijn. Immers, het grondlichaam van de Liniedijk ligt per abuis direct aan het kanaal.
Van Voorst tot Voorst is nu van plan daar een deel van de wapens naar achteren te verplaatsen, "teneinde tot
een betere verdieping van den weerstand in den stelling te geraken. Bij de hergroepering, die hiervan het gevolg
is, moet (waar dit niet reeds het geval is) ernaar gestreefd worden, de vuurorganen niet in lijnen maar in
strooken op te stellen. (…) Aannemende dat een bepaald vak 100 maal x meter breed is, en dat zich in de voorste
lijn reeds y beton- of gietstalen kazematten en stekelvarkens bevinden, terwijl bovendien nog z automatische
wapens in houten opstellingen in de voorste lijn staan opgesteld, dan worden in dat vak in voorste lijn in
beginsel nog x-y kazematten in beton of gietstaal gebouwd, terwijl z – (x-y) automatische wapenen naar een
meer achterwaarts gelegen opstelling moeten worden verplaatst", bij voorkeur op accessen of tot dan toe zwak
939

CAD, AHK-GS, 2.13.40, vino 301, brief CV, Sectie I1, No.145ZG, 30-3-1940, aan OLZ.
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verdedigde delen. Nieuwe kazematten in dit stellingdeel zijn altijd type G. Omdat het CITB de koepels heeft
besteld op basis van eerdere verkenningen, is er nu maar beperkte mogelijkheid om het vuurplan te wijzigen.
Hoewel Van Voorst tot Voorst in een eerder voorstel de voorkeur had voor de S-100 gevechtsdekking
op en achter de Liniedijk, is ook hij nu van mening dat de F-kazemat beter zal volstaan. "Stekelvarkens worden
ook in den Liniedijk niet meer toegepast" zo bericht hij, met als gevolg dat de troepen minder gekazematteerd
frontaal vuur kunnen afgegeven. De F-kazemat voor lichte mitrailleur "heeft normaal één schietgat (rechts of
links) waaruit flankeerend vuur kan worden gegeven". Door het draaien van de as van het schietgat tussen de
1° en 30° op de lengteas van de kazemat, kan de bezetting echarperend vuur afgeven. Als men meer
echarperend vuur wenst, raadt de commandant aan de kazemat in een schuine stand te plaatsen ten opzichte
van de frontlijn. In enkele gevallen kan men een kazemat met twee flankerende schietgaten vragen; alleen bij
hoge uitzondering is de versie met een frontaal en een flankerend schietgat toepasbaar.940
9.9.4

Het bouwproces: start van het Betonplan met het Honderd-Millioen-Fonds

Het vaststellen van de beginselen is een belangrijke stap. Maar het daadwerkelijk uitvoeren van de
bouwactiviteiten bij het veldleger vraagt, gezien de eerdere ervaringen, een zorgvuldige voorbereiding. Op 28
maart 1940 maken op het Algemeen Hoofdkwartier de opperbevelhebber, inspecteur der genie en hoofden
CITB en het BS nadere afspraken over het Betonplan. Winkelman is bevreesd voor nieuwe vertragingen als
gevolg van bevoegdheidsvraagstukken tussen inspecteur en Secties V veldleger. Hij draagt daarom hoofd BS de
gehele organisatie van het Betonplan op. Winkelman wil dat Van de Kasteele op 1 augustus 1940, vier maanden
na de start van het werk, de betonbouw tussen IJsselmeer en Maas oplevert. "Het Hoofd Bureau Stellingbouw
zal de aanneming van toezichthoudend personeel met kracht ter hand nemen en hierover op 1 april bij mij
rapport uitbrengen of de noodige voorstellen aan mij doen voor een eventueel noodzakelijke aanwijzing van
krachten uit de gemobiliseerde weermacht". Hij vraagt de commandant veldleger om Van de Kasteele te
berichten "met welken autoriteit laatstgenoemde zich in verbinding kan stellen om te vernemen waar de
betonnen opstellingen zullen moeten komen. De C.V. krijgt opdracht deze autoriteiten order te geven de meest
mogelijke medewerking te verlenen”. De Man laat hem ter plaatse zijn ontwerpen F, A en Ub zien. Winkelman
keurt ze ter plaatse goed, behoudens uitkijkpost Ub die "gelijk van vorm [moet, JM] worden aan die van het
gebruikelijke stekelvarken": zonder afwachtingsruimte. De opperbevelhebber bepaalt ook dat "alle overige
types een weerstandsvermogen (W.15-21) krijgen", wat betekent dat het BS uitsluitend 150-varianten zal
bouwen. Met deze beperking wil hij het bouwproces versnellen. De Man zal "binnen 14 dagen" alle tekeningen
gereed hebben.941 Winkelman wil risico’s mijden: "In type F150 zal alleen een gegoten stalen schietgatkast
worden toegepast [als, JM] hierdoor geen vertraging in den bouw ontslaat. Behalve schietgatkasten van
gietstaal zullen ook worden toegepast gelaschte stalen kasten; de stalen uitzichtkoepel kan uitzonderlijk
worden toegepast op verschillende types. (…) Het voorlopig globaal geschatte aantal te bouwen betonwerken
kan zijn 350 à 400 uitkijkposten, 1.050 afwachtingsschuilplaatsen 1.215 kazematschuilplaatsen, gedeeltelijk
met één, gedeeltelijk met twee schietgaten. Zeer globaal zullen voorloopig noodig zijn 1.400 schietgatkasten.
Majoor de Man zal de levertijden van gietstalen en gelaschte schietgatkasten, stalen deuren en dergelijke
trachten te bespoedigen door inschakeling van het grootst mogelijke aantal fabrieken. Vóór of op 6 april zal
hierover een schriftelijk rapport met een overzicht van de levertijden bij mij worden aangeboden".
Op 8 april 1940 stuurt De Man dat belangrijke rapport. Ter vergroting van de productiecapaciteit in de
metaalindustrie, zoals bij de Nederlandsche Constructiewerkplaatsen, acht hij het nodig om gemobiliseerde
werkkrachten voor deze arbeid vrij te maken. Ook in het buitenland doet het CITB een beroep op
verantwoordelijke autoriteiten om maximale productie te kunnen draaien. De Man heeft een verzoek aan de
Belgische legerleiding in voorbereiding om "een 40-tal specialisten van S.A. John Cockerill, welke in België zijn
gemobiliseerd, bij genoemde S.A. te werk te stellen". Het CITB is afhankelijk van de Belgische en Luxemburgse
metaalindustrie.942 Voor gelast ijzerwerk kan het bureau op de binnenlandse markt terecht. Zo leveren De
Nederlandsche Staalindustrie te Rotterdam, De Vries Robbé te Gorinchem en De Croo en Brans te Amsterdam
in april en mei 1940 7.495 deuren voor het Betonplan. N.V. Thomsons Havenbedrijf te Rotterdam verplicht zich
met Rijkswaterstaat tot levering van 7.500 schietgatblinden. Maar de 1.800 versperringspalen bestelt het CITB
via N.V. P.C. André de la Porte en Co. te Haarlem in het buitenland, net als 1.676 stuks palen met "federnder
Klappen" voor aspergeversperringen. Van de 1.400 gietstalen schietgatkasten zijn er in april 450 stuks in
bestelling. Behalve de buitenlandse fabrieken levert DEMKA 200 stuks en de Rotterdamse N.V. Braat en Werf
Gusto elk 300 stuks. Het CITB verwacht de schietkastbekledingen van typen A en Ub vlot te verkrijgen. Van de
NA, Veldleger HK, 2.13.16, C1118, stuk 147ZG, brief CV, Sectie I1, No.147ZG, 3-4-1940, aan C II-III-IV LK en C Brig A-B,
'Verbetering en uitbreiding van het Betonplan'.
941 NA, CITB, 2.13.40, 241, brief OLZ, Sectie IIc, No.6219AG, 4-5-1940, aan CITB.
942 Tussen september 1939 en april 1940 is 16.257 ton Belgisch staal ingevoerd: gietstalen koepels en betonijzer. NA, CITB, 2.13.40,
BG1879, brief HBS, No.436G, 29-4-1940, aan IdG.
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569 topkoepels zijn er in april 1940 230 stuks besteld. "Een nader onderzoek moet nog worden ingesteld
nopens het bereikbare aantal. De tijd heeft ontbroken, de desbetreffende onderhandelingen ten einde te
voeren". De topkoepels kosten maar een derde van het geraamde bedrag, "zoodat het wellicht mogelijk zal zijn,
alle kazemat-schuilplaatsen te voorzien van een topkoepel, welke voor de nabijverdediging, zowel als voor
observatie van zeer veel belang is. Teneinde de werkzaamheden niet te stagneren, moge ik de aandacht vestigen
op de bestaande mogelijkheid, om in de dekkingen gaten te sparen, ten behoeve van het aanbrengen van
topkoepels, welke gaten (c.q. met gebruikmaking van snelbindende cement) snel zouden kunnen worden
gedicht, als men zou vermeenen, niet langer op het gereedkomen der koepels te kunnen wachten".943
Op 9 april vraagt het hoofd BS de verkenning van de Waal-Lingestelling te starten, zodat hij de
bouwwerkzaamheden in kan schatten. Van den Kasteele werkt sinds de laatste dagen van maart 1940 aan zijn
nota over de uitvoering van het Betonplan, die hij op 1 april aan de opperbevelhebber moet aanbieden. Hij is
somber gestemd. "Als datum van gereedkomen van de nieuwe werken wordt daarbij gesteld 1 Augustus
aanstaande. Ik meen te moeten opmerken, dat het mij, na ampele overweging der mogelijkheden, uitgesloten
voorkomt, dat op een zoo nabij gelegen datum het werk, dat thans nog vanaf het allereerste begin af moet
worden opgezet, zal kunnen gereed zijn. Dat zou toch beteekenen, dat in vier maanden moet worden voorbereid
en gebouwd in een gebied van het Veldleger benoorden de Maas (het gebied van III L.K. moet voorloopig nog
buiten beschouwing blijven): ruim 2.800 betonobjecten, te weten 150 koepelkazematten, 350 à 450
uitkijkposten, 1.050 schuilplaatsen type A150, 1.215 gevechtsopstellingen type F. In totaal moeten daarin,
volgens de mij op 30 Maart verstrekte teekeningen van het CITB worden verwerkt 420.000 m3 beton. Ter
vergelijking moge dienen, dat in de rond 1.375 betonopstellingen, die tot nu toe door het Bureau Stellingbouw
werden gebouwd in de stellingen langs Maas en IJssel en in het gebied van het Veldleger, rond 44.000 m3 beton
werd verwerkt; het nieuwe werk zal dus bijna tienmaal zooveel bevatten. Aan geld werd door Stellingbouw
daarvoor rond de ƒ 3.500.000,- besteed. De kosten van de door Stellingbouw voor de nu te bouwen werken te
verzorgen werkzaamheden (dus afgezien van de aanschaffing der door CITB te verstrekken ijzerwerken en
verdere onderdeelen) kunnen zeer globaal geschat worden op minstens ƒ 25.000.000,- zodat Stellingbouw rond
7,5 maal zooveel zal hebben te verwerken als nu geschiedde. De bestaande opstellingen konden, met veel
inspanning, worden gebouwd in een tijdsverloop van ongeveer drie tot vier maanden na ontvangst van de
opdracht. Om een zelfde snelheid van werken te bereiken bij de thans ontworpen, veel ingewikkelder en
gemiddeld ongeveer 5 maal zoo groote objecten zal een bijzondere organisatorische opzet noodig zijn, waarvan
het mij zeer de vraag lijkt, of deze op zóó korte termijn zal zijn tot stand te brengen".
Het ontbreekt Van den Kasteele ook aan voldoende personeel: hij heeft behoefte aan 14 ingenieurs, 35
hoofdopzichters en 160 opzichters: veel meer, dan hij aan zal kunnen trekken. Een mogelijkheid is een deel te
rekruteren bij gemobiliseerde technici, Rijkswaterstaat en provinciale waterstaatkundige diensten. "Als het
mocht gelukken, om het Bureau Stellingbouw binnen één maand tijd te doen uitgroeien tot een organisatie, in
staat om in enkele maanden ƒ 25.000.000,- te verwerken, dan zou het volgende tijdsschema voor den bouw
kunnen worden aangenomen. Bij den opzet daarvan is uitgegaan van de op ervaring berustende overweging,
dat gemiddeld ongeveer 40 objecten in één bestek zullen moeten worden vereenigd, zoodat in totaal 70
bestekken zullen zijn aan te besteden. Hiervan zullen naar schatting II en IV L.K. elk 30 bestekken en de Brigs.
A. en B. elk 5 bestekken voor hun rekening krijgen. Aannemende, dat 1 April begonnen kan worden met de
nieuwe verkenningen, mag worden verwacht dat ongeveer 1 mei de goedgekeurde gegevens der bouwplaatsen
in mijn bezit zullen zijn. De maand Mei zal dan wel grootendeels noodig zijn voor de verdere technische
voorbereidingen: opmetingen, grondonderzoek, ontwerpen van bijzondere fundeeringen (die vermoedelijk
vrij veel noodig zullen zijn, gezien de tot nu toe opgedane ervaring) en het maken van bestekken. 1 Juni kan dan
met aanbesteden worden begonnen. Aangezien gemiddeld niet meer dan één bestek per dag zal kunnen
worden aanbesteed, moet per Legerkorps voor het aanbesteden van alle werken rond één maand worden
uitgetrokken; als alles meeloopt zou dus 1 Juli de laatste aannemer aan het werk kunnen gaan. Voor den
betonbouw moet, gezien de zooveel grootere en vooral ook ingewikkelder objecten dan tot nu toe gebouwd
werden, een tijd van circa 3 maanden worden gesteld, waarna nog 1 maand noodig zal zijn voor het afwerken".
Dit betekent dat in de meest gunstige omstandigheden Van den Kasteele verwacht het Betonplan voor
de Valleistelling vanaf 1 juni 1940 uit te kunnen voeren. Vanaf 1 september zullen de eerste werken gereed
komen en op zijn vroegst 1 november 1940 zal het Betonplan er zijn opgeleverd. "Uit het voorgaande moge
volgen, dat het menschelijkerwijs niet mogelijk zal zijn, de werken op 1 augustus voltooid te zien. Ik acht het
hiervoor gegeven tijdsschema zelfs aan de optimistische kant; daarbij is aangenomen, dat géén tegenslagen
worden ondervonden, dat de verstrekking van ijzerwerken (koepels, schietgatkasten, deuren enzoovoort)
tijdig zal geschieden en dat de aanvoer van materialen, zooals betonijzer, cement, zand en grind in zoo groote
hoeveelheden als noodig zullen zijn, in den uiterst korten bouwtijd zal kunnen worden bewerkstelligd. (…)
Mijnerzijds worden informaties ingewonnen naar de mogelijkheden van tijdige aanvoer der overige materialen.
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Reeds thans kan dienaangaande worden aangeteekend, dat voor zoover in dit stadium valt te overzien, terstond
met de aanvoer van materialen zal moeten worden begonnen om voorraden te hebben, waaruit tijdens den
bouw die hoeveelheden kunnen worden geput, die in verband met de leveringscapaciteiten van leveranciers
niet binnen den beperkten bouwtijd kunnen worden aangevoerd. Betonstaal zal terstond moeten worden
bijbesteld. Tenslotte moge er op worden gewezen, dat een belangrijke factor ten gunste van snel werken zal
zijn, het beschikken over bruikbare aanvoerwegen. Deze ontbreken op zeer veel plaatsen. Hoewel in dit
verband nog geen definitieve gegevens ten dienste staan, kan wel reeds gezegd worden, dat naar alle
waarschijnlijkheid intensieve hulp van de Wegentroepen in deze van groote waarde zal kunnen blijken".944
Maar de opperbevelhebber neemt geen genoegen met een aangepaste planning. In een schrijven aan
de inspecteur deelt hij mee, dat wanneer 1 augustus onhaalbaar is, de oplevering 1 september moet
plaatsvinden en wanneer ook dat niet haalbaar blijkt, de uiterlijke datum 1 oktober moet zijn. Sterker nog,
Winkelman wijst Van de Kasteele er op dat hij tegelijk van het BS verwacht dat deze ook elders de stellingbouw
van de eerste en tweede lijn zal voorbereiden. "Door U zou worden nagegaan, of in dezelfde periode tot 1
October (alternatief 1 September 1940) een zelfde hoeveelheid betonwerken op een ander front kan worden
gebouwd", daarbij doelend op het Betonplan voor de Waal-Lingestelling en Zuidfront. Winkelman heeft haast:
hij wil de in de mobilisatie opgelopen vertraging in één keer ongedaan maken.
De inspecteur der genie maakt ondertussen plannen om tijdig het bouwmateriaal beschikbaar te
hebben. Hij stelt hoofd BS voor dat Rijkswaterstaat 350.000 m3 grind baggert in Waal en Bovenrijn. Defensie
zal door de inschakeling van bedrijven dit werk in de Maas op zich moeten nemen. Rijkswaterstaat zal ook Duits
grind moeten importeren. Dat zal problematisch zijn, aangezien baggerwerk op de Duitse Rijn is stilgelegd. Ook
is de Nederlandse grind- en zandmarkt nog niet gestabiliseerd, na eerdere orders van het departement van
Defensie voor de grensversterkingen. Van den Kasteele berekent dat voor de benodigde 450.000 m3 beton
170.000 m3 cement nodig is. Omdat het binnenlandse verbruik in 1939 een half miljoen ton groot was en ENCI
en Cemij een gelijke hoeveelheid jaarlijks exporteren, verwacht hij op dit front geen problemen. Dan is er de
kwestie van de aannemers: wie van hen kan deze opgave tot een goed einde kunnen brengen? Op 19 en 20 april
voert BS besprekingen met Rijkswaterstaat en grote Nederlandse aannemers. Op basis hiervan komt Van de
Kasteele tot de conclusie dat de aanneming van het Betonplan eenvoudig niet mogelijk is, "zelfs als één lichaam
met den uitvoering belast wordt”. Hij stelt voor om het over een andere boeg te gooien en een centrale
organisatie voor de uitvoering in het leven te roepen, waarbij BS de leiding deelt met vijf grote bouwbedrijven,
en die onbeperkt leveranciers en aannemers kan contracteren. "Eén centraal lichaam, de Maatschappij tot
Uitvoering van Gewapend-betonwerken (M.U.G.), gevormd door een beperkt aantal firma's, verder deelhebbers
genoemd, krijgt opdracht het werk in zijn geheel in regie uit te voeren, waarbij de mogelijkheid open blijft
zooveel als gewenscht zal blijken andere aannemers in overleg met de directie in te schakelen". De taak van
M.U.G. is omvangrijk: zij regelt financiering, leiding en organisatie, aanbesteding, materialen, aankoop,
transport en het arbeidersvraagstuk en voert overleg met de directie over bouwprojecten en "teekeningen en
uitvoeringskwesties". Deze regievoerder sluit ook de uitvoeringscontracten af. M.U.G. gaat contracten aan in
loonregie, met betaling van vaste bedragen per m3 beton of eenheid werk. Alle aannemers werken onder gelijke
voorwaarden en kunnen zich volledig op de productie richten. Zij er materiaaltekorten, dan zal M.U.G. in overleg
met de directie door vorderingen tekorten aanvullen. De taken van het Rijk beperken zich zo tot toezicht,
ontwerpen en het vlot betalen van de rekeningen van participanten. "De deelnemers stellen voor de organisatie
van de M.U.G. de leidende menschen uit hun personeel beschikbaar. Aan het hoofd van de M.U.G. zal staan een
directie onder toezicht van een Raad van Commissarissen, samen te stellen uit vertegenwoordigers der 5
firma's", die geen vergoeding krijgen. Als beloning voor het goede werk ontvangen directie en raad 1,5 procent
van de geschatte bouwsom van 25 miljoen gulden: 375.000 gulden. De aannemers krijgen kostenvergoeding en
winst voor de regiecontracten: een bedrag van 25 procent van loonkosten en sociale lasten.945
Half april 1940 blijkt bij de laatste verkenningen, uitgevoerd volgens opgave van het Veldleger, dat BS
3.000 betonwerken moet bouwen: 150 G-kazematten (à 25 m3: 3.750 m3 beton), 450 Ub80 uitkijkposten (à 45
m3: 20.250 m3 beton), 1.050 A150 schuilplaatsen (a`45 m3: 152.250 m3 beton), 1.215 F150 kazematten (à 215
m3: 261.125 m3) en 135 G-pagkazematten (à 150 m3: 20.250 m3), samen 457.652 m3 betonwerk. Een
geactualiseerde planning van 22 april geeft aan dat, als het hoofdcontract met M.U.G. op 1 april getekend is, de
werken op 1 februari 1941 gereed kunnen zijn. Het BS heeft het Betonplan nu doorgerekend op basis van de
ervaringen uit 1939 in de Rivierenstelling, vak Boxmeer. Daar laat het bureau in 19 weken door negen
gecontracteerde uitvoerders 132 werken bouwen, waarin in 12 weken (10 juni - 29 augustus) 5.200 m3 beton
is verwerkt. De firma’s hebben de beschikking over acht betonmolens, acht vrachtauto's (alle cement; de helft
van overige materialen is per schip op de bouwplaats gelost), 140 betonvlechters, 135 timmerlieden en 165
NA, IdG, 2.13.45, 1584, brief BS, No.303G, 1-4-1940, aan OLZ. 'Nota betreffende de uitvoering van het Betonplan'.
NA, CITB, 2.13.40, BG1880, 'Nota betreffende de uitvoering van het betonplan', BS, No.371G, 12-4-1940, aan MvD. 'Rapport
betreffende de mogelijkheid op korten termijn, verdedigingswerken in gewapend beton tot stand te brengen. I. Arbeiders en
materieel. II Materialen. Voorloopige conclusies gevoerde besprekingen op 19 en 22 april 1940'.
944
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sjouwers en betonstampers. Verspreid over de weken zijn er 450 man op de bouwplaats actief. Als deze data
op de werkplanning voor het Betonplan worden getransponeerd, uitgaande van de opleveringsdatum van de
opperbevelhebber, komt Van de Kasteele tot de slotsom dat hij 12.150 betonvlechters nodig heeft, 11.650
timmerlieden, 14.400 sjouwers en stampers en 900 man overig personeel. Daarnaast zijn er 540 uitvoerders
nodig, elk met een betonmolen, 1.575 vrachtwagens en 540 opzichters. Het BS constateert voor een
onmogelijke opgave te staan. Nederland telt bijvoorbeeld 5.000 vlechters, waarvan "practisch niemand
werkeloos". Iets gunstiger lijkt de beschikbaarheid van timmerlieden. In 1930 zijn in dit beroep 50.000 leden
actief. Hoewel er "thans onbekend veel minder" zijn, verwacht Van de Kasteele dat er in 1940 4.000
timmermannen werkeloos zijn, waarvan "zeker de helft òf onvolwaardig òf zeer oud". Het BS concludeert dan
ook: "In deze vorm is het project dan ook practisch onuitvoerbaar". Een ploeg van 3.750 vlechters en 3.750
timmerlieden zal in een periode van negen maanden door gepland groepswerk het karwei kunnen voltooien.
Maar de benodigde tijd zal gezien de complexe aard van de werken eerder een jaar en twee maanden zijn en
dan op voorwaarde dat het werk overal tegelijk kan beginnen. Is aan al die voorwaarden voldaan, en start men
op 1 mei 1940, dan is als alles mee zit de opleverdatum 1 juli 1941.
9.9.5

April 1940: nieuwe eisen van de commandant veldleger: een boze opperbevelhebber

De tijdige uitvoering van de formidabele opgave, die het Betonplan is, vraagt om focus en discipline van alle
participanten en een ijzeren hand van de opperbevelhebber bij de uitvoering. Maar een week vóór de
rapportage van Van de Kasteele, op 14 april 1940, heeft de commandant veldleger opnieuw opmerkingen bij
de ontwerpen voor gevechtsopstellingen van het CITB. "Bij de uitwerking van het Betonplan is mij gebleken,
dat niet kan worden volstaan met de varianten van types kazematten en onderkomens, waarvan de
teekeningen mij werden toegezonden. Dit geldt ten aanzien van a) afwachtingsschuilplaatsen en b) kazematten
voor lichte mitrailleurs". Van Voorst tot Voorst vindt de schuilplaats A te klein om te functioneren als
commandopost voor bataljons- en regimentscommandanten. Hij stelt voor een tweede type schuilplaats met
18 m2 binnen oppervlak aan het Betonplan toe te voegen. Ook de F-kazemat biedt het veldleger onvoldoende
varianten. "Hoewel ik de nadeelen van frontale schietgaten niet onderschat en derhalve de infanteriewapens
zoo eenigszins mogelijk in flankeerende of echarpeerende kazematten doe opstellen, acht ik het desalniettemin
toch noodzakelijk kazematten voor lichte mitrailleurs met één frontaal schietgat in het Betonplan te betrekken.
Zulks is in het bijzonder gebleken bij de uitwerking van de aangenomen beginselen door de
troepencommandanten. Een aantal mitrailleurs moet frontaal vuur afgeven, hetgeen in het bijzonder spreekt
op verschillende plaatsen in de stoplijn. Bijgaande schets geeft zeer globaal een dergelijke kazemat weer". De
schets betreft opnieuw een variant op de F-kazemat, bestemd voor frontale zware mitrailleurs in de stoplijn,
waarvan eerder, vanwege de kwetsbaarheid van het schietgat, is bepaald dat deze alleen in uitzonderlijke
gevallen worden toegepast. De commandant vraagt de opperbevelhebber om de typen aan het Betonplan toe
te voegen en het CITB te belasten met de uitwerking.946
Het Algemeen Hoofdkwartier ziet het verzoek als het zoveelste voorval, dat de uitvoering van het
Betonplan traineert. Winkelman heeft vier typen toegestaan: uitkijkpost Ub80, afwachtingsschuilplaats A150
en de beide varianten F-kazemat, waarvoor de verkenningen zojuist zijn afgerond. Daarom acht hij "het onjuist
om het aantal types uit te breiden omdat zulks wederom vertraging geeft in de voorbereiding en niet zoo vlot
zal werken in den bouw. Wanneer type A te klein is (…) ware voor deze commandopost instede van 2 stuks 3
stuks” te bouwen. Omdat een frontaal schietgat zeer kwetsbaar is en dus alleen bij hoge uitzondering
toepasbaar, dient de commandant zich te beperken tot gekazematteerde frontale zware mitrailleurs in de
stoplijn, zodat deze ook vuur af kunnen geven naar de frontlijn.” De opperbevelhebber schrijft geagiteerd: "Men
blijft op deze wijze aan den gang. Het plannen maken is al in November 1939 begonnen en er is al een kostbaar
half jaar mee verloren gegaan. Het project is met den Commandant Veldleger besproken, Zijne Excellentie
wenste geen frontaal schietgat. Thans naar mijn meening eindelijk beginnen met bouwen!”.947
De Secties V van het veldleger blijven al die tijd halsstarrig zelf de tekenpen hanteren. In de PeelRaamstelling is pantserafweergeschut beperkt beschikbaar. De commandant Peeldivisie behelpt zich met het
kanon 6 Veld. Zo bewaakt het 30e regiment Infanterie het acces tussen de Deurnesche Peel en ‘t Zinkske. Achter
het Kanaal van Deurne is vrij zicht op de circa 2 km lange, kaarsrecht getraceerde Lage Brugweg: een ideaal
punt om vijandelijke vechtwagens af te stoppen, die de frontlijn in Helenaveen hebben doorbroken. Sectie V
besluit in februari 1940 zelf een kazemat voor 6 Veld te ontwerpen. 948 Voor deze frontale kazemat, met
afgeschuinde hoeken van front- en bovendekking, claimt Sectie V een weerstandsvermogen (W.12-15), maar
NA, CITB, 2.13.40, BG1880, 'Nieuw Betonplan', brief BS, No.433G, 27-4-1940, aan BS Brig A-B. CAD, AHK-GS, 2.13.15, 298, brief CV,
No.188ZG, 14-4-1940, aan OLZ.
947 CAD, AHK-GS, 2.13.15, vino 298 en 301, No.5006-1940, pak XXXVI, brief majoor Kools, getekend OLZ, ongedateerd.
948 NA, Veldleger HK, 2.13.16, C876, tekening Sectie V Peeldivisie, 30e Regiment Infanterie, ongenummerd, in 1 blad (16-2-1940),
'Kazemat voor 6 Veld'.
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dat is hier vanwege de fenomenale afmetingen van het frontale schietgat (1,7 m x 1 m) slechts een theoretische
waarde. De technische detaillering van onder andere de kubuswapening is geënt op het voorschrift VII, maar
het type wijkt typologisch af. Feitelijk betreft het een geïmproviseerd betonnen omhulsel voor het kanon op
radaffuit, zoals dat –in geheel afwijkende vorm- door het veldleger bij de Grebbeberg is gebouwd.949
Wanneer in maart 1940 de betonnering van de frontlijn Vallei-Peel-Raamstelling zo goed als afgerond is, wenst de
commandant Peeldivisie de spaarzame artillerie in zijn ‘divisie’ te beschermen door deze onder beton te brengen. Hij brengt
zijn standpunt in tijdens de bijeenkomst op 15 maart 1940 over het Betonplan, hoofdkwartier veldleger. De
artillerieofficieren geven echter de voorkeur aan beweeglijkheid van het wapen. Dat geldt ook voor de inrichtingen voor
observatie. Het Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen bestelt op 8 april 1940 elf stalen torens voor mobiele observatie van
artilleriedoelen, type S25, bestaande uit drie telescopische, via een hydraulische motor uitschuifbare stalen buizen, waarop
een observatiepost is bevestigd. Eén van de exemplaren staat bij Constructions Métalliques H. Simon in Seraing op 10 mei
1940 afleveringsklaar gemonteerd op een Daf-Ford chassis, Trado-ombouw.950

Op 22 april 1940 stelt de regering voor de Vallei-Waal-Lingestelling 50 miljoen gulden uit het HonderdMillioen-Fonds beschikbaar. De minister vraagt om voorstellen, indien er extra geld nodig is. Op het Algemeen
Hoofdkwartier ligt dat wensenlijstje al klaar. Voor de Valleistelling is 45.490.000 gulden nodig, terwijl de
opperbevelhebber de kosten van de Waal-Lingestelling voorlopig schat op 30 miljoen gulden en die van het
Zuidfront op minimaal 20 miljoen gulden. In totaal verwacht de opperbevelhebber nu voor 95.490.000 gulden
de werken van het Betonplan uit te kunnen voeren.
[161 aantekening met schetsjes, zes typen kazematten en schuilplaatsen (A-F) vanwege Betonplan, AHK april 1940, CAD]
[162 schets additioneel gevraagde frontale kazemat, veldleger, Vallei-Waal-Lingestelling 14 april 1940, NA]
[163 tekening 1:20, pg kazemat 6 Veld, Sectie V Peeldivisie, Peel-Raamstelling februari 1940, NA]
[164 tekening 1:20 dsn kazemat 6 Veld, Sectie V Peeldivisie, Peel-Raamstelling februari 1940, NA]

9.9.6

April 1940: extra beveiliging van militaire vliegvelden

Het is niet alleen de versterking van de hoofdweerstandszone, die de aandacht vraagt. De inzet van het
luchtwapen zorgt in het voorjaar van 1940 voor extra opgaven bij het CITB. Na de Duitse luchtlandingen in
Noorwegen op 9 april 1940 neemt Winkelman drastische maatregelen om te voorkomen dat een
verrassingsaanval uit de lucht op Nederland eenzelfde effect zal sorteren. De dreiging van zo’n aanval is de
legerleiding niet onbekend: zo meldt GS III in 1939 dat het Duitse leger 50.000 pakken voor parachutisten
bestelt. Toch acht bijvoorbeeld commandant I LK generaal majoor Alting von Geusau in maart 1940 de
militaire waarde van parachutisten beperkt. “Luchtstrijdkrachten kunnen schieten en bombarderen, doch zij
kunnen nooit een land of een deel daarvan veroveren. En dit geldt evenzeer voor de tot de luchtstrijdkrachten
behoorende parachute-troepen. Dit hyper-moderne strijdmiddel, waarvan de werking op de meest
schromelijke wijze overdreven wordt, kan niet anders beschouwd worden als een hulpmiddel".951 Maar Röell
stelt een jaar eerder, in maart 1939, dat de vliegvelden in het westen van Nederland, met zijn slappe bodem,
“fabelachtig kostbaar” zijn, ook voor de vijand. Winkelman verwacht dan ook dat Duitse troepen alles op
alles zullen zetten om die vliegvelden in handen te krijgen en hij neemt maatregelen: in de Vesting Holland
verspert hij rijbanen van het rijkswegennet met ingedreven palen, auto's en karren. Minister van Waterstaat
Albarda maakt met commandant luchtverdediging plannen om autowegen van betonpalen te voorzien.952
Meteen stelt Winkelman mitrailleurgroepen beschikbaar, die de militaire vliegvelden vanuit
tijdelijke opstellingen bewaken. Ook geeft hij opdracht tot de bouw van kazematten op de vliegvelden. De
minister van Defensie beveelt een week na de aanval op Noorwegen het CITB om mitrailleurkazematten te
ontwerpen. Op 6 mei is 1,2 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De Man tekent op basis van de B-kazemat
type V: een betonkazemat voor zware mitrailleur. Omdat hij korte, krachtige vijandelijke acties verwacht,
bestaat de kazemat uit niet meer dan een gevechtsruimte met een gasdicht portaal. Dat portaal is nodig,
omdat er met de inzet van parachutisten van alle zijden vijandelijk vuur verwacht kan worden. Ook de
dekkingen zijn hierop voorbereid: de front- en bovendekking van Vk120 (W.12-15) bedraagt (1,2 m), zijDe inrijopening in de gevechtsruimte (2,5 bij 3 m, frontdekking 1,2 m)voor het affuit van het kanon is 1,6 m breed. Voor het
opvangen van de terugslag ligt op de vloerplaat (30 cm) een even dikke laag grond. Conform voorschrift VII heeft het schietgat
houten bekistingsresten. Aan weerszijden van het stuk is in de zijdekking een kleine munitienis uitgespaard, versterkt met
spoorstaaf. De buitenzijde frontdekking heeft helaas ingebetonneerde bekistingslatten: eventuele treffers zullen zich ‘vastbijten’.
950 NA, CtAD, 2.13.47, 184, 'Observatietorens Constructions Métalliques H. Simon te Seraing'. Al in 1936 raadt Lohmeijer die mobiele
observatieposten aan. H.T.J.M. Lohmeijer, Veldversterkingskunst. Dictaat bij de bestudeering van het V.I.S. I, VI, VII en IX, met atlas, KMA,
Breda 1936, 69 en J. Klingens, Het krijgsvolk van weleer. Panorama van leger, luchtmacht en marine in mei 1940, Voorburg 1986, 10. Ook
voor 120 bestelde Duitse 10,5 cm houwitsers (8 afgeleverd) zijn DAF-Trado artillerietrekkers gebruikt.
951 J.Th Alting von Geusau, Nederland is paraat! Leger, vloot en luchtmacht waken voor Nederlands onafhankelijkheid, Amsterdam 1940, 7,
18-20, 22.
952 Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1a-b, 123.
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en keeldekkingen (1 m): ze zijn afdoende beveiligd tegen lichte wapens van parachutisten. Het toegangsluik
is hoog in de keeldekking geplaatst: een treffer heeft minder effect op de deur van de gevechtsruimte. Het
schietgat sluit aan op de bovendekking, zodat de kazemat een zo laag mogelijk profiel behoudt.953
Het gelaste stalen schietgatraam is een oude bekende. Door de urgentie, zo schrijft De Man, "kan
spoedshalve gebruik worden gemaakt van de thans nog in magazijn aanwezige 28 stuks geconstrueerd
stalen schietgatramen, welke vorig jaar zijn aangeschaft voor de langs de grenzen te bouwen zoogenaamde
betonkazematten en thans nog niet waren opgesteld". Net als type B heeft de Vk-kazemat daarom een
schootsveld van 40°, desgewenst voorzien van boldoorvoer. De variant met schietgatraam draagt de
codering Vr. De overige twaalf kazematten Vk hebben een gelast stalen schietgatkast. Naast de V120 is er
de zwaardere V150 (W.15-21) variant, met frontdekking van 1,5 m. De eerste serie van 40 kazematten telt
dus een groot aantal varianten. Allereerst kan van de kazemat, afhankelijk van de hoek van het vliegveld,
een Vr- of Vk120 type (180a), type (90a) of type (270a) geleverd worden. Alle hebben een frontmuur (1,2
m) en een achteringang en bij de laatste twee types staat het schietgat 90°, dan wel 270° op de as van de
deur van de gevechtsruimte. Behalve bij Vk120(180a) en Vr120(180a) is het mogelijk te kiezen voor een
tweede schietgat voor "zijvuur" (z), dat een ander deel van het vliegveld bestrijkt. Dit tweede schietgat heeft
een stalen kast, zonder boldoorvoer, die men in een hoek van 75°, 90° of 105° op het buitenluik
inbetonneert. Een Vr120(90a) kan dus de toevoeging z75, z90 of z105 krijgen. Al met al zijn in de eerste Vserie van 40 stuks theoretisch maar liefst 36 varianten leverbaar. Dat is verbazingwekkend, beseffende dat
de serie in ruim twee weken is ontworpen, terwijl het CITB belast is met het Betonplan. Maar het roept ook
de vraag op, of het niet eenvoudiger, meer sober kan. De kosten van de V-kazemat bedragen ongeveer 5.000
gulden. In de verkenningen voor vliegvelden Ypenburg, Souburg en Bergen vraagt men 27 V-kazematten.
Op 27 april 1940, wanneer het CITB het ontwerp voltooit, start N.V. Bataafsche Aannemingsmaatschappij
op Ypenburg met het werk. Voor 30.000 gulden bouwt de aannemer acht kazematten, waarvan drie
Vr120(180a), de overige enkelvoudige typen. Omdat het hoofd BS de urgentie zeer hoog acht staat hij toe
dat de bouw start, voordat de minister gelden toekent. De Bataafsche is op 18 mei gestopt met de bouw.954
In 1938 beseft de regering dat de dreiging uit de lucht toeneemt en het CITB krijgt opdracht om schuilplaatsen te
ontwerpen voor Koninklijke familie en kabinet te ‘s-Gravenhage. In beide gevallen kiest men voor toepassing van een
steil, gewapend betonnen zadeldak, in de veronderstelling dat dit de impact van mijnbommen verminderd. In januari
1939 ontwerpt het CITB een gezinsschuilplaats. Vanwege de in ons land kenmerkende strokenwoningbouw opteert het
bureau voor de bouw van vier ruggelings geschakelde schuilplaatsen, die normaliter functioneren als berging. Alle
schuilplaatsen hebben de kenmerkende driehoekige doorsnede, die ook al bij de militaire schuilgalerijen in de oostelijke
rondweg te Utrecht zijn toegepast.955
Röell, De balans 1939, 13. Wilson, Vijf oorlogsdagen, 78, meldt dat betondekkingen voor luchtdoelartillerie in voorbereiding zijn.
De Bataafsche claimt contractbreuk en eist schadevergoeding. NA, CITB, 2.13.40, 103, tekening CITB, No.1929/tG, in 2 bladen,
blad 1 en 2 (22-4-1940), 'Gewapend beton-kazemat met geconstrueerd stalen schietgatraam varianten Vr120(90°-270°a)', tekening
CITB, No.1930/tG, in 2 bladen, blad 1 en 2 (22-4-1940), 'Gewapend beton-kazemat met geconstrueerd stalen schietgatraam
varianten Vk120(90°-270°a), tekening CITB, No.1931/tG, in 2 bladen, in 1 blad (22-4-1940), 'Buisleidingen en ankers voor
gewapend beton-kazematten varianten Vr120(90°-270°a), Vk120(90°-270°a) en Vr120(180°a)', tekening CITB, No.1932/tG, in 1
blad (27-4-1940), 'Gewapend beton-kazemat met geconstrueerd stalen schietgatraam variant Vr120(180°a)'. 97, brief CITB,
No.905/tG, 7-5-1940, aan OLZ. 38, aantekening luitenant Zuurdeeg, CITB, 'Lijst van gevechtsopstellingen vliegvelden' ongedateerd.
NA, IdG, 2.13.45, R80, brief HBS, No.2658A, 1-7-1940, aan IdG.
955 Misbruik van bevolking is te voorkomen door weerbare mannen uit de handen van de vijand te houden. CvgH deelt in 1933 het
Rode Kruis mee dat, in geval het Oostfront is verdedigd, er een omvangrijke volksverhuizing zal zijn: mannen van 19 tot 39 jaar
evacueren met gezin naar duingebieden: groepen Oostfront in kampen tussen Zandvoort en Alkmaar; groepen Zuidfront bij Katwijk
en Noordwijk aan Zee. Vluchtelingen van buiten Vesting Holland gaan naar de Zeeuwse eilanden en de kop van Noord-Holland. NA,
HKVgH, 3.09.20, 39, 825, brief CVgH, Sectie I, No.825G, 22-11-1933, aan ‘Hoofdcommissaris Vereeniging Het Nederlandsche Roode
Kruis'. Aanvullend: in ’s-Gravenhage bouwt CITB schuilplaatsen en schakelt daarvoor technisch ambtenaar C. van Konijnenburg in. In
september 1938 werkt CITB aan een schuilplaats (12 bij 6,5 m) "tegen mijnvliegtuigbommen" voor de Koninklijke familie, direct ten
noorden van Paleis Noordeinde: een in doorsnede driehoekige, 6 m hoge constructie met dekkingen van minimaal 1 m, ter hoogte
van het maaiveld ruim 2 m. De familie beschikt over één kamer (3 bij 2,5 m) van 3 m hoog, met wastafel, met ter weerszijden een
portaal (gebroken ingang, gassluis en toilet met fontein). De portalen zijn bekleed met 8 cm dik hardhout, de kamer met stalen
normaalprofielen. De Haagse N.V. Nederlandsche Aannemingsmaatschappij voltooit het werk eind 1938 en De Man bezocht deze
eind 1939 met zijn zoon (vriendelijke mededeling mevr. De Man-Buschkens, Noordwijk aan Zee, 1999), een half jaar vóór Koningin
Wilhelmina met prinsessen en Prins Bernhard vanuit hier naar Engeland vluchtten. Vanwege de afhandeling van “Project X” schrijft
de minister van Defensie in december 1938 een bedankbrief aan De Man. NA, CITB, 2.13.40, 122, tekening CITB, No.1335/tG, in 1
blad (27-9-1938), 'Schetsontwerp voor een schuilplaats tegen mijnvliegbommen te 's-Gravenhage'. 103, tekening CITB, No.1339/tG
en 1340/tG, beide 1 blad (11-10-1938), 'Stalen deuren en kozijnen voor een schuilplaats tegen mijnvliegbommen te 's-Gravenhage'.
131, brief DvD, No.472ZG, 14-12-1938, aan CITB. Op 12 juli 1939 krijgt De Man mondelinge opdracht van de minister voor een
kabinetsschuilplaats (13,2 bij 11,2 m) die rondom een dekking van 2 m heeft. Net als bij Noordeinde heeft het een kubuswapening
(voorschrift VII) en zijn vluchtroutes dubbel uitgevoerd: twee gespiegelde gebroken ingangen met gassluis (2,1 bij 2,3 m) en
trapportaal, met kamers (3,8 bij 4,2 m) voor bewaking en ambtelijke ondersteuning c.q. besprekingen. Op de verdieping, door een 75
cm dikke tussenvloer gescheiden, de kamers voor kabinetsleden: 2 kleine kamers met gedeelde badkamer, 1 ruimer exemplaar (4 bij
3,2 m) voor de minister president, inclusief badkamer met douche. Men deelt een toilet. Deze verdieping is gevat in een stalen
sandwichconstructie, rondom op 50 cm van de betondekkingen geplaatst. Eén trap leidt naar de 2e verdieping met 3 kleine kamers
953
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[165 tekening 1:20, plg kazemat Vk120 (90°, 270°)a, CITB, beveiliging vliegvelden april 1940, NA]

9.9.7

Het Betonplan en de Centrale Organisatie Kazematten NV

In dezelfde laatste weken voor de Duitse inval van mei 1940 werkt BS gestaag door aan de voorbereiding
van de uitvoering van het Betonplan. Van de Kasteele beschrijft op 30 april 1940 in een derde versie van
zijn rapport zijn idee over een centrale organisatie. Zonder die organisatie zal het bouwplan in een chaos
ontaarden. "Bij de besprekingen, tot nu toe gehouden over de uitvoering van het Betonplan, is steeds weer
de nadruk gevallen op de groote bezwaren, die zullen worden ondervonden als in een zeer kort tijdsbestek
(5 à 6 maanden) een zo groote hoeveelheid werk (circa 450.000 m3 beton) moet worden verzet en dat dan
nog op een totaaloppervlak van (…) slechts 5 km2956. Indien men hiermede vergelijkt dat de laatste jaren
(tot en met 1938) jaarlijks in geheel Nederland voor rond de ƒ 125. à 150.000.000 werd aanbesteed (en dus
ook gemiddeld verwerkt) beteekent het verwerken van circa ƒ 35.000.000 in 6 maanden tijd op slechts 5
km2, dat op dat kleine gebied moet worden verwerkt ongeveer de helft van wat normaal in die periode in
het geheele land wordt verwerkt. Het behoeft dus verder wel geen lang betoog, dat de aannemers bij elkaar
bij de uitvoering van het werk op zeer ernstige wijze 'in den weg zullen zitten'. Wanneer men voorts
overweegt, dat onder het vorengenoemde bedrag van ƒ 125. à 150.000.000 begrepen zijn alle
grondlichamen, wegen, bruggen enzovoorts, dan zal het duidelijk zijn, dat ook de aannemerscapaciteit
speciaal voor wat betreft gewapend-betonwerken in hooge mate zal worden aangesproken. Van het
uitgeven der werken in perceelen aan verschillende aannemers worden groote moeilijkheden verwacht".
Iedere aannemer zal zich willen verzekeren van materiaal, arbeiders en hulpmiddelen, wat prijsopdrijving
in de hand werkt. Het BS wil die prijs daarom bij voorbaat al verrekenen in de aanneemsom. “Het gezegde
‘hij die 't eerst komt, die 't eerst maalt’ is hier zeker van toepassing en de markt zal snel zijn geplunderd,
met alle gevolgen voor de later geplande werken. Omdat vele aannemers in een klein gebied werken, zal het
transport van materialen in het honderd kunnen lopen. En tenslotte zal iedere aannemer de werving,
aanvoer en legering van de arbeiders zelf moeten regelen, waardoor chaos zal ontstaan.” Van de Kasteele
herhaalt daarom zijn aanbeveling uit het rapport van 22 april: "De eenige mogelijkheid, die ik zie om dit
bijzonder werk op de snelste èn goedkoopste wijze uit te voeren, is het inschakelen van een centrale
organisatie die tusschen de Directie (Bureau Stellingbouw) en de afzonderlijke aannemers regelend
optreedt om aan alle hiervoor genoemde moeilijkheden (die nog slechts een algemeen beeld der totale
moeilijkheden geven en niet moeten worden gezien als een limitatieve opsomming) zoo goed mogelijk het
hoofd te bieden. Deze centrale organisatie zal moeten bestaan uit deskundigen op aannemersgebied, omdat
zij juist de aannemers-moeilijkheden moet kennen en opheffen. Zij neemt in het geheele raderwerk
ongeveer de plaats in van 'Ingenieursbureau' dat ook tusschen de Directie en de aannemers staat en zorgt,
met goedkeuring van de directie, voor centrale aanschaffing van de materialen die het Rijk niet kan
verstrekken, voor de verzorging van het transport van die materialen naar de bouwplaats en voor werving,
betaling, huisvesting, vervoer et cetera van de arbeidskrachten. Daarnaast staat deze organisatie garant
voor de aanbestedingen. (…) De vorenbedoelde Centrale Organisatie voert het werk dus niet zelf uit, doch
trekt daarvoor de noodige aannemers aan. Deze laatste zullen werken in loonregie, zij krijgen dus betaald:
de uitbetaalde loonen en sociale lasten, een nader vast te stellen bedrag voor het gebruik van materieel en
gereedschap (hetzij per m3 betonwerk, hetzij per gevechtsopstelling), een nader te stellen bedrag voor het
gebruik van bekistingshout (per m3 beton), en een zekere winst (waarin begrepen vergoeding voor
algemene kosten)."
Dit werken in regie is de enige oplossing bij deze grote opgave en bij zoveel onzekere factoren.
Alleen op deze manier kan het Rijk zich behoeden voor het betalen van risico's, die achteraf bezien niet
gelopen zijn. Ook voor de snelheid van werken is dit systeem een uitkomst. De directie kan bij tegenvallende
resultaten aansporen tot prestaties. Van tevoren zal het BS zo goed als mogelijk het totale loonbedrag
ramen, maar om een aannemer tot snelheid en zuinigheid te manen zou deze een besparingspremie van 25
of 50 procent moeten kunnen verdienen van het bedrag, dat hij onder die raming blijft. "Contrôle op de
loonlijsten zal moeten worden uitgeoefend door inschakeling van een daartoe geëigende organisatie,
waarvoor gedacht is aan de Nederlandsche Heide Maatschappij, die zich daartoe in beginsel reeds bereid
verklaard heeft”. Aangezien de aannemers geen winst kunnen maken op materiaal en transport, dat immers
en een keuken met voorraadkast. De scheidingsvloer met 4e verdieping is slechts 20 cm dik. De kamers hebben een wastafel. Van de
overloop is via klimijzers de 4e bouwlaag bereikbaar, met installaties voor luchtbehandeling. NA, IdG, 2.13.45 1516, brief CITB,
No.620/tG, 14-7-1939, aan MvD. Het tekenwerk is eerder gereed dan de opdrachtverstrekking. CITB, 2.13.40, 123, tekening CITB,
No.1475/tG, in 1 blad (22-5-1939), 'Schuilgebouw tegen mijnvliegtuigbommen te 's-Gravenhage'. Op 18 juli is het werk aangepast.
Op versie 22 mei aangegeven: de beginpunten voor het betonstorten. Met ongenummerde, ongetitelde tekening van de wapening.
Wellicht betreft het de schuilplaats: Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 485, binnenplaats AHK, ’s-Gravenhage.
956 Van den Kasteele telt hier het oppervlak van alle vanwege het Betonplan te bouwen werkjes bij elkaar op: 5 vierkante kilometer.
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centraal is geregeld, krijgen zij standaard een winstuitkering van 25 procent over loonkosten en sociale
lasten. Die kostenpost zal wellicht een kwart tot een derde deel van alle kosten uitmaken, waardoor de
winst voor de aannemer zes tot acht procent bedraagt. De onkostenvergoeding van de Centrale Organisatie
bedraagt 200.000 gulden, vermeerderd met een bedrag van 1,5 procent van de totale bouwkosten, groot 30
miljoen gulden (450.000 gulden), is in totaal 650.000 gulden.957
Maar wie kan deze Centrale Organisatie op zich nemen, zo vraagt Van de Kasteele? Voorwaar: ook
hier bedenkt het hoofd BS een krachtig staaltje publiek private samenwerking. "Van de in den lande
bestaande Ingenieursbureaux kan niet worden verwacht, dat zij in staat zullen zijn vorenbedoelde
organisatie te voorzien”. Ze zijn niet geschikt, omdat ze naast directie- geen aanneemactiviteiten verrichten,
maar vooral ook het schaalniveau van de ondernemingen niet aansluit bij de omvang van het Betonplan.
Het BS heeft daarom een aantal grote bouwbedrijven al gepolst en zich verzekerd van hun belangstelling
voor deelname. “De Centrale Organisatie zal kunnen worden opgericht door de 5 grootste betonaannemers
in den lande, te weten de N.V. Hollandsche Beton Maatschappij, de N.V. Bataafsche
Aannemingsmaatschappij v.h. Fa. J. van de Wal en Zn., de N.V. Nederlandsche Aannemings Maatschappij v.h.
Fa. H.F. Boersma, alle uit 's-Gravenhage, de N.V. Internationale Gewapend Betonbouw uit Breda en ten slotte
de Aannemingsmaatschappij De Kondor N.V. uit Amsterdam. De firma's stellen zich garant voor de totale
uitvoering van het werk in 6 maanden. Zij stellen het personeel voor de Organisatie beschikbaar, waaronder
een tweetal directeuren, die gedurende den duur van dat directeurschap geheel uit de leiding van hun firma
treden”. Het BS zal een gedelegeerde aan de Centrale Organisatie leveren voor het dagelijks toezicht. Deze
rapporteert direct aan Van de Kasteele. De gedelegeerde kan een veto uitspreken over voornemens van de
directeuren en ze ook verplichten tot handelingen. Het financiële toezicht op de Centrale Organisatie ligt bij
Rijksaccountants. "Tenslotte", zo meldt Van de Kasteele, "moge worden opgemerkt dat een uiterst spoedige,
zij het voorloopig nog slechts principieele beslissing noodzakelijk is, daar de 5 deelnemende firma's hun
aanbod, dat hen noodzaakt zich tot aan die beslissing te onthouden van mededingen bij aanbestedingen of
inschrijvingen, slechts korten tijd zullen kunnen handhaven. Zoo eenigszins mogelijk zal dus nog deze week
een beslissing moeten vallen”.
Het hoofd BS formuleert enkele bijkomende zaken. Het is nodig om met aanbestedingen van
gebouwen en kunstwerken van Rijk en andere overheden te stoppen, dan wel werkzaamheden van die
opdrachtgevers stil te leggen, zodat de aandacht van aannemers geheel naar de realisatie van het Betonplan
uit kan gaan. “Aangeteekend zij nog, dat voorenstaande nota betrekking heeft op het eerste deel der linie (ƒ
40.000.000). Wordt ook de rest op deze wijze uitgevoerd, dan zullen enkele cijfers en bedragen in het
voorgaande wijziging ondergaan". Klaarblijkelijk is het extreem moeilijk in te schatten wat de kosten van
de realisatie van het Betonplan in de Valleistelling zullen bedragen. Alleen in dit rapport noemt het hoofd
BS drie verschillende bedragen: 30 miljoen, 35 miljoen en 40 miljoen gulden. Het belangrijkste is dat de vijf
betonaannemers in de Centrale Organisatie in oprichting het klaarblijkelijk mogelijk achten om het
Betonplan binnen zes maanden uit te voeren. Het is aannemelijk dat ook is overlegd over eventuele
bouwcampagnes die zullen volgen op de Valleistelling, zoals Waal-Lingestelling en Zuidfront. Op 8 mei 1940
ligt het conceptcontract tussen het ministerie van Defensie en de naamloze vennootschappen van de
betonmaatschappijen klaar voor ondertekening. Ook de statuten van de “Centrale Organisatie Kazematten
N.V.” zijn gereed. De vennootschap heeft een kapitaal van 500.000 gulden, verdeeld over vijf gelijke
aandelen en wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, tot 30 april 1943.958
Op 3 mei 1940 dringt het hoofd BS er bij De Man op aan om "zeer spoedig" de tekeningen "van de in de
Grebbestelling te bouwen nieuwe kazematten" te ontvangen, omdat het vuurplan en de plaatsing van de
vestingwerken door het Algemeen Hoofdkwartier is goedgekeurd. Een dag later maant de opperbevelhebber
persoonlijk De Man tot grote spoed. Op de bijeenkomst van 28 maart beloofde het hoofd CITB alle
bouwtekeningen "binnen 14 dagen" aan het BS te sturen. Winkelman vraagt De Man om “onverwijld
maatregelen" te nemen. De oorzaak van de vertraging zijn nieuwe, extra werkzaamheden: met de grootste
spoed moest De Man in april de kazematten V ontwerpen voor de beveiliging van de luchthavens. Zijn oproep
heeft effect. Dezelfde dag komen acht ontbrekende tekeningen gereed: het definitieve ontwerp van de Fkazemat, de stalen steunen voor de gietstalen pagkazemat en de wapening van schuilplaats A.959 Het is dan 3
mei 1940, twee dagen na de bevordering van De Man tot luitenant-kolonel.
In de stellingen van het veldleger kappen de troepen ondertussen schootsvelden vrij, verbeteren aardwerken en leggen

NA, IdG, 2.13.45, 1584, brief HBS, No.440G, 30-4-1940, aan OLZ. Bij het Defensie- of Peelkanaal in de Peel-Raamstelling doet het
departement een gelijke ervaring op. De Nederlandse Heidemaatschappij treedt op als ingenieursbureau.
958 NA, CITB, 2.13.40, BG1880, 'Concept-contract tusschen het Ministerie van Defensie en de navolgende Naamloze
Vennootschappen, welke hieronder als Beton-Maatschappijen zullen worden aangeduid' en 'Concept-statuten voor de Centrale
Organisatie Kazematten N.V.'.
959 NA, CITB, 2.13.40, 241, brief BS, No.447G, 3-5-1940, aan CITB. Brief OLZ, Sectie IIc, No.6219AG, 4-5-1940, aan CITB.
957
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loopgraafstelsels aan.960 Twee weken voor de Duitse inval, op 29 april 1940, meldt de opperbevelhebber aan de commandant
veldleger en commandant Vesting Holland dat de Contactcommissie Natuurbescherming medewerking vraagt om
"vogelbroednesten in den eerstkomenden tijd zooveel mogelijk met rust te laten". Winkelman geeft opdracht om dit te doen
"waar zulks in overeenstemming kan worden gebracht met de belangen van 's-lands defensie". Daarop worden duizenden
exemplaren van de lijst met kwetsbare terreinen, waaronder de Grebbeberg, onder de troepen verspreid. Hoe die
vogelpopulatie de meidagen is doorgekomen, vermelden de archiefbronnen niet. Wel vindt men er een telexbericht,
gedateerd zondag 12 mei, van de opperbevelhebber aan de commandant Vesting Holland en commandant veldleger. Het is
de avond na doorbreking van de frontlijn op de Grebbeberg. Gepantserde Duitse colonnes bereiken de Moerdijkbruggen. "Bij
deze verleen ik Uwer Excellentie een algemene machtiging", zo leest het bericht, "tot het doen van alle uitgaven voor het in
staat van verdediging brengen der stellingen onder Uw bevel". M.R.H. Calmeijer, chef staf brigade C Zuidfront, staat in 1948
perplex over die boodschap. "Ik herinner mij nog als de dag van gisteren, dat toen de oorlog enige uren aan de gang was, er
een telefonische mededeling kwam, dat er onbeperkt geld besteed kon worden om de versterkingen in orde te laten maken,
en dat ik nog tegen de Kolonel Van Dooden zei: Kolonel, we moeten ze eerst heroveren".961

9.10

Mei ’40: de vuurdoop

Na de capitulatie bestudeert het Oberkommando der Wehrmacht de Nederlandse verdedigingswerken. In 1941
resulteert dit in het Denkschrift über die Niederländische Landesbefestigung. In zo’n 200 pagina’s doet men verslag
van vooral de bouwactiviteiten van na 1935. Voor deze studie zijn CITB-tekeningen, maar ook een gietstalen
mitrailleurkoepel, naar Berlijn overgebracht.962 Uit het Denkschrift blijkt dat de bezetter niet onder de indruk
is van de Nederlandse versterkingen. Men concludeert dat er uitsluitend kazematten en schuilplaatsen zijn
gebouwd. Buiten de complexen aan de Afsluitdijk ontbreken werken voor commandovoering,
vuurgeleiding, artilleriewaarneming, alsook voorzieningen voor staf, wacht, reservetroepen en zieken of
zelfs latrines. Voorts verbaast het Oberkommando zich over het ontbreken van nooduitgangen, gebroken
ingangen en over de beperkte mogelijkheden voor nabijverdediging. Ook de gebrekkige aanwezigheid van
drinkwater zal, zo verwacht men, bij langdurige strijd voor problemen zorgen.963
De Duitse aanval heeft vijf concentratiepunten: luchtlandingen bij de Moerdijkbruggen en bij de
vliegvelden, en infanterieaanvallen bij strategische rivieroversteekplaatsen in Limburg, Noord-Brabant en
Gelderland en via Groningen en Drenthe naar de Afsluitdijk in Friesland. Vanuit Limburg en Noord-Brabant
stoot de aanvaller door naar België en het Zuidfront Vesting Holland, vanuit Gelderland naar de Valleistelling. De
zwakke aanval op de Afsluitdijk loopt vast. Op de vliegvelden, waar de bouw van V-kazematten in
voorbereiding was, is alleen vanuit semipermanente werken weerstand geboden. Bij Moerdijk kan de
bezetting van de brugkazematten geen tegenstand van betekenis leveren, omdat de parachutisten de
kazematten in de rug aanvallen. Ook bij de hoofdaanval door Limburg en Noord-Brabant, in de richting van
België en het Zuidfront Vesting Holland, hebben de brugkazematten aan de grote rivierovergangen een
bijrol gespeeld. De primaire taak, het uitbrengen van vuur op versperringen, tot de strategische objecten
zijn vernietigd, is waargemaakt. Verschillende brugkazematten, zoals die te Buggenum-Noord, aan de
spoorlijn van Roermond naar Weert, hebben treffers in en nabij de schietgaten geïncasseerd. Het
Oberkommando is niet te spreken over het ontwerp: Sie haben sich, wie die Kämpfe zeigten, nicht bewährt,
da sie infolge ihres hohen Aufzuges und der Schwierigkeit guter Tarnung schnell erkannt und durch Pak und
Flak niedergekämpft wurden. De bij Geuldal, Julianakanaal en Maastricht gebouwde S-gevechtsdekkingen
zijn nauwelijks in de strijd betrokken. Er is alleen symbolisch verzet van verspreide Nederlandse
strijdkrachten waargenomen. Het Oberkommando heeft daarbij de indruk, dat hoe dichter de eenheid aan
het veldleger is gelieerd, hoe beter zij is uitgerust.964
Een tweede groep Duitse strijdkrachten steekt in Gelderland de IJssel over en richt zich op het
doorbreken van de Valleistelling. Bij Gennep valt de spoorbrug intact in Duitse handen en doorkruist een
pantser- en troepentrein de Rivierenstelling en Peel-Raamstelling. Op andere plaatsen, zoals de spoorbrug
bij Cuijk, houdt de verdediging van de Rivierenstelling het gevecht urenlang vol. Door de tijdige vernieling
van de brug moet het Duitse leger met boten hier de Maas oversteken, wat meermalen met gekazematteerd
mitrailleurvuur is verijdeld. Door de situering van de S-gevechtsdekkingen tegen het buitendijkse talud, in
de open uiterwaard, zijn deze vanaf de Mookse zijde van de Maas goed zichtbaar. Daarnaast, zo constateert
CV vraagt OLZ in de Verenigde Staten 30 graafmachines met Jakobsladders te bestellen, die elk 100 m loopgraaf per uur graven.
Elke divisie of brigade heeft 3 machines nodig. NA, Veldleger HK, 2.13.16, C836, 3195, brief OLZ, Sectie IIc, No.3088G, 11-4-1940. 3275,
Brief CV, Sectie I, No.2905G,16-4-1940. C877, stuk 1839G, brief CV, No.1839G, 5-4-1940, aan OLZ. Rijkswaterstaat verkavelt met
dergelijke machines de Wieringermeerpolder. Lohmeijer, Veldversterkingskunst, 22.
961 NA, Veldleger HK, 2.13.16, A841, brief OLZ, No.5634A, 29-4-1940, aan CV en CVgH. A840, telexbericht OLZ, No.25, 12-5-1940, aan
CV. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 315.
962 Oberkommando der Wehrmacht, Denkschrift über die niederländische Landesbefestigung, Berlijn 1941. Circa 140 koepels zijn van
de gieterijen als oorlogsbuit afgevoerd voor integratie in de Duitse stellingbouw, met name in de Atlantikwall.
963 Denkschrift, 34, 134, 168. Klingens, Het krijgsvolk van weleer, 32.
964 Klingens, Het krijgsvolk van weleer, 29.
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het Oberkommando, is observatie van het schootsveld alleen mogelijk door de frontale schietgaten. De Sgevechtsdekkingen zijn zonder veel moeite buiten gebruik gesteld, door met licht antitankgeschut of
mitrailleur vuur uit te brengen op de stalen blinden. Het 8,8 cm Flak-geschut maakt korte metten met de
lichte betondekkingen. Het Oberkommando ziet de S-gevechtsdekking niet als een kazemat; eerder als een
borstwering, die de bezetting omvat en van waaruit deze met een lichte mitrailleur een breed schootsveld
heeft. De B- en G-kazematten zijn minder gevoelig voor schietgattreffers. Hier heeft de bezetting de strijd
dan ook het langste volgehouden. De kwetsbaarheid van het doorlopende vuurfront blijkt al snel. Als enkele
S-gevechtsdekkingen zijn uitgeschakeld vallen er gaten in het front en kan men de overige kazematten met
gemak veroveren. De bezetter vindt de B-kazemat eenvoudig te bouwen. Bovendien is het flankerende
schietgat goed te camoufleren. Vanuit de kazemat kan een effectief flankerend vuur op de rivier uitgebracht
worden, zoals het Oberkommando ook memoreert op 10 mei bij de Maasovergang bij Venlo te hebben
ervaren. Ronduit lovend zijn de Duitsers over de gemakkelijk te fabriceren en effectieve G-kazemat in de
Rivierenstelling. Omdat die jedoch nicht in genügender Dichte und Tiefe eingebaut waren
(Fertigungsschwierigkeiten, Kostenfrage), konnten sich ihre Vorzüge nicht, wie erwartet, auswirken. Het
Oberkommando constateert voorts dat alle werken hier onvoldoende zijn gefundeerd, terwijl grindkisten
ontbreken, met mijnwerking als gevolg.965
Ook in de Peel-Raamstelling treft de bezetter alleen in de frontlijn permanente versterkingen aan.
In de stoplijn staan sporadisch semipermanente werken, waarbij rugdekking ontbreekt: de bezetting lijkt
geen rekening te hebben gehouden met uit het westen naderende troepen. Het 100 km lange front van de
Peel-Raamstelling is alleen in Mill aangevallen, juist daar, waar men in 1939 een poging tot doorbreking van
de linie verwachtte.966 Het beekdal van de voormalige Groote Beek is hier smal en bebouwd, waardoor de
troepen ongezien tot aan het kanaal kunnen naderen. Direct aan het smalle kanaal, dat hier de spoorlijn
kruist, staan S-gevechtsdekkingen. Het blijkt ook hier voor de Duitse strijdkrachten een koud kunstje om
deze met mitrailleur of licht geschut uit te schakelen. Toch heeft de bezetting de verdediging uren
volgehouden, wat vooral te danken is aan het feit dat er niet met tanks is aangevallen. Omdat het
Nederlandse pantserafweergeschut in de Valleistelling is geconcentreerd, zijn de Peeltroepen machteloos
tegen een aanval met tanks. Na het doorbreken van de Peel-Raamstelling rukken Duitse pantsercolonnes
zonder weerstand van betekenis op in de richting van Antwerpen, Zeeland en Moerdijk. Omdat de bruggen
daar zijn veroverd en het Zuidfront nauwelijks bezet is, verloopt de penetratie naar Dordrecht en
Rotterdam volgens het Oberkommando moeiteloos.
Een volgende Duitse aanvalsmacht concentreert zich op het oversteken van de IJssel. Ook hier is
maar een klein deel van de versterkingen langs het Maas-Waalkanaal, Pannerdensch Kanaal en IJssel
aangevallen. Voor de in 1939 op Fort Pannerden onder betondekking opgestelde batterij met zwaar
geschut, rondom verdedigd door S-gevechtsdekkingen, hebben de Duitse strijdkrachten geen belangstelling
getoond. Spoedig na de doorbraak van de Rivierenstelling staan zij voor de Grebbeberg, waar Van Voorst
tot Voorst al jaren de Duitse mokerslag verwacht en waar een complete divisie infanterie zich heeft
ingegraven. De Valleistelling is de enige stelling waar de verdediging in de diepte is uitgebouwd met een
front-, een reserve- en een stoplijn en waar in het voorterrein tussen de Grebbesluis en boerderij ’t Spul
talrijke voorposten zijn aangelegd, waar de frontlijn is gebetonneerd en waar bovendien een hoge
concentratie zware en lichte vuurmonden is opgesteld.967 Juist op deze plaats volgt de Duitse aanval: men
wist dat het mogelijk was om hier, niet gehinderd door inundaties, de beslissende slag met het veldleger
aan te gaan. Wanneer de aanvaller met droge voeten het beekdal van de Grift is overgestoken, zonder veel
last te hebben gehad van Nederlands vuur, ook al omdat ook hier diepte in de frontlijn ontbreekt, rukken
Duitse troepen binnen de kortste keren naar de top van de berg op. De verdedigers hebben de winter
goeddeels met stellingbouw doorgebracht en zijn niet geoefend in de strijd. Het ongecoördineerde
nachtelijke mitrailleurvuur leidt er toe dat veel wapens en verspreide kazematten zijn verlaten vóór de
finale strijd aanbreekt. Na de slag bekijken de Duitsers er de S7-gevechtsdekking, die, zo heeft men van de
Nederlandse officieren gehoord, als notlösung is toegepast omdat men onvoldoende gietstalen koepels ter
beschikking had. Deze gevechtsdekking, die Van Voorst tot Voorst in 1939 in de variant S5 als standaard in
de Vallei-Peel-Raamstelling wenst toe te passen, kwalificeert het Oberkommando als een nicht ausgereifte
Versuchtslösung.968

Denkschrift, 1941, 88, 74, 149, 89, 132. Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 416.
Wilson, Vijf oorlogsdagen, 63. Klaarblijkelijk heeft deze verwachting uit 1939 niet geresulteerd in adequate stellingbouw.
967 Klingens, Het krijgsvolk van weleer, 33, 110. De Duitse aanvalsmacht weet van die concentratie: bij de Grebbeberg zijn in het
gevecht geen vechtwagens ingezet, terwijl bij de zwak verdedigde Moerdijkbruggen Duitse vechtwagens vrijwel ongehinderd
kunnen optrekken. De concentratie van materieel heeft een effectieve bevelvoering op de Grebbeberg bemoeilijkt: veel is niet
gebruikt.
968 Denkschrift, 1941, 78, 79.
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Een laatste Duitse aanvalsgroep trekt door Drenthe, Groningen en Friesland op naar de Wonsstelling en
de Afsluitdijk, om door te stoten naar de Vesting Holland. Van de geïsoleerde S-gevechtsdekkingen in het
veengebied ondervindt men geen hinder. Ook vanuit de semipermanente werken in de Wonsstelling is
nauwelijks weerstand geboden. Dat is anders bij Kornwerderzand. De bezetter kwalificeert het
kazemattencomplex met Den Oever in 1941 als die stärksten niederländischen Befestigungen. Vanuit
vestingbouwkundig oogpunt is hierop een en ander aan te merken. De Duitse aanval geschiedt met een
cavaleriedivisie, die nog te paard gaat en niet is uitgerust met vechtwagens. Men rukt zonder bescherming over
de dijk naar Kornwerderzand op, wat niet mogelijk blijkt. De aanvaller zet weinig artillerie in, maar terwijl de
beschietingen van grote afstand zijn uitgevoerd, zijn te Kornwerderzand door schietgattreffers toch wapens
beschadigd. Ook zijn de werken goed zichtbaar en vormen zij daarom een gemakkelijk doelwit voor
luchtbombardementen. Een beperkte aanval met Stuka-duikbommenwerpers brengt aanzienlijke schade toe
aan de keelzijde van de bovendekking van kazemat XII, juist boven het latrineblok. De dekking is niet doorboord,
maar de inslag van een betrekkelijk lichte vliegtuigbom heeft een verwoestend effect en bevestigt dat de
kubuswapening, zoals De Man in 1936 al constateert, als verouderd is te beschouwen.969
Het aangeslagen veldleger, dat in de ochtend van de veertiende mei uit de Valleistelling op de Vesting
Holland terugtrekt, is niet meer in staat een verdediging van de Vesting Holland te organiseren. Die verdediging
was ook nauwelijks voorbereid, ten gunste van de Vallei-Peel-Raamstelling en, na maart 1940, de Vallei-WaalLingestelling. Zo doet zich de merkwaardigheid voor, dat de beslissende slag in mei 1940 is gevoerd in een
stelling, waar zich alleen vestingwerken bevinden voor het leveren van tijdelijke weerstand en die qua type,
constructie en dichtheid dan ook niet of nauwelijks verschillen van werken in andere tijdelijke stellingen, zoals
de Rivierenstelling. De zware gietstalen kazematten en relatief moderne schuilplaatsen type P, die bij honderden
gebouwd zijn in de Vesting Holland, zijn bij de verdediging in 1940 eenvoudig niet gebruik. De Duitse strijdmacht
acht ze wel een beschrijving waard in het Denkschrift. 970 Het Oberkommando concludeert uit de analyse dat
wanneer een land niet beschikt over sterke natuurlijke grenzen en de kracht van het leger wil bundelen, men de
passieve verdediging op moet voeren met permanente vestingwerken. Bij de planning en inrichting van het
vestingstelsel mag de verdediger alleen rekenen op zekere factoren en dus niet op bijstand van derden. Er zijn
twee typen vestingen: grensversterkingen, inclusief kustversterkingen, en binnenlandse versterkingen. De
eerste beschermen tegen een overvalling door pantsertroepen en raids met schepen en luchtstrijdkrachten. Zij
beschermen de mobilisatie en concentratie en geven de legerleiding vrijheid van handelen. Deze
verdedigingslinie ligt altijd dicht bij de grens, omdat zij ook een springplank kan zijn voor een overvalling met
eigen troepen. Wanneer de linie uitsluitend defensief is moet deze, zoals de Maginotlinie, een minimaal enkele
kilometers diepe voorpostenstrook hebben. Grotere landen hebben idealiter een grensversterking, waarachter
krachtige gepantserde troepen een plaatselijk doorgedrongen vijand opvangen. Middelgrote en kleine landen,
zoals Nederland, moeten zich beperken tot sterke natuurlijke vestingen in het binnenland, die strikt op de
defensie zijn ingericht. In de overwonnen landen is regelmatig gekozen voor een veelheid aan stellingen,
waarmee het leger elke bewegingsvrijheid is ontnomen. En dat, zo concludeert men, terwijl Vesting Vlaanderen
en de Vesting Holland het leger nu juist bewegingsvrijheid hadden kunnen verschaffen.971
De eerste terugblik op de strijd in mei 1940 laat niet lang op zich wachten. Op 6 december 1940 schrijft
de oud-luitenant-kolonel van de generale staf Nierstrasz, in de meidagen hoofd Sectie I van het veldleger, over
de stellingbouw tijdens de mobilisatie. Hij komt tot enkele conclusies. Ten eerste is er bij de bouwcampagnes
sprake geweest van “groote vertragingen”, daar het leger in stellingbouw ongeschoold is en pas na de mobilisatie
deze achterstand heeft ingehaald. Voorts concludeert Nierstrasz dat de bureaucratische ambtenarij
verantwoordelijk is voor een stroperige afwikkeling van het bouwproces, wat de gewenste snelheid van
handelen frustreerde. Zo moet bijvoorbeeld de commandant veldleger voor elk werk begrotingen maken en deze
ter goedkeuring aan de opperbevelhebber voorleggen. Volgens Nierstrasz had men de achterstand in de
stellingbouw binnen de korte periode van de mobilisatie kunnen inhalen, als alle ambtelijke en financiële
remmen losgezet waren. Bitter concludeert hij “dat er weliswaar enorm veel arbeid is verzet en op het gebied
van de veldversterkingskunst goed werk tot stand is gekomen, doch dat het tot stand gekomene niet kan worden
vergeleken met bijvoorbeeld de Maginotlinie”. Nierstrasz is niet tevreden over de wijze waarop de stellingen zijn
ingericht. De lineaire fronten zijn regelmatig in de rug aangevallen, bijvoorbeeld bij Mill en op de Grebbeberg.
“Elke opstelling, die niet van achteren door anderen wordt bestreken, staat bloot aan een aanval in de rug, en dit
moet er toe leiden, dat gewerkt wordt met groepen van versterkingen, die met elkaar een stormvrij, naar alle
zijden verdedigbaar geheel vormen. Dit leidt er toe, dat men weer moet komen tot de vroeger steeds gebruikte
weerstandskernen (steunpunten), een systeem, waartoe men in Frankrijk reeds is teruggekeerd”. Maar
Nierstrasz veegt hier het eigen stoepje schoon. Het is bijzonder dat juist de pleitbezorgers van gekazematteerde,
doorlopende vuurfronten van de Strategische Beveiliging, van S-gevechtsdekkingen en van Peel- en
Denkschrift, 1941, 110, 97.
Denkschrift, 1941, 96, 128, 137.
971 Denkschrift, 1944, 40-44.
969
970

[245]

Valleistelling, de oorzaak van de nederlaag zoeken in ambtelijke bureaucratie, verkeerde zuinigheid,
onvoldoende machtiging en verkeerde strategische en tactische uitgangspunten.972 Wanneer Reijnders in 1949
terugblikt, constateert hij dat 36 uur nadat Duitse troepen bij Venlo de grens overschrijden van daaruit ook
een Duitse pantserdivisie op weg ging naar ‘s-Gravenhage. “Onze oorlogvoering heeft geduurd 36 uur plus
de tijd, die een pantserdivisie nodig heeft om van Venlo ongehinderd naar Rotterdam te marcheren”. Hij
vraagt zich niet af of, laat staan hoe, zijn eigen handelen aan die snelle nederlaag heeft bijgedragen.973 Deze
terugblikken van voormalige bevelvoerders zijn doorslaggevende momenten in de totstandkoming van
beeldvorming rondom mei ’40.
[166 foto schietgattreffers brugkazemat Buggenum-Noord, Rivierenstelling juni 1940, NIMH]
[167 foto doorschoten S(3afl) gevechtsdekking, waarschijnlijk bij Julianakanaal, Zuid-Limburg, najaar 1940, NIMH]
[168 foto afgeslagen deel bovendekking kazemat XII, Kornwerderzand, juni 1940, NIMH]
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Deelconclusie hoofdstuk 9

Op strategisch en tactisch niveau
Het is geen overdrijving om te stellen dat in ook in de periode van de mobilisatie het adagium lijkt te zijn
geweest: 'beter te veel stellingen, dan te weinig'. De opperbevelhebber vraagt kredieten voor de betonnering
van onder andere Wonsstelling, Friese Merenstelling, Zanddijkstelling, Bathstelling, Pannerdensch Kanaal en
Nederrijn bij Westervoort. Tot op het hoogste niveau voelt men tot op het allerlaatste moment ook de
vrijheid om nieuwe keuzes te maken: zo prefereert de commandant veldleger de Oranjestelling boven de
Peel-Raamstelling, juist wanneer die laatste is gebetonneerd. En kiest Reijnders voor de verkenning van een
Waal-Lingestelling, wanneer hij uiteindelijk twijfelt of de Peel-Raamstelling wel zal aansluiten op Belgische
stellingen. Dit roept de vraag op of er binnen de legerleiding in deze periode wel is gesproken, laat staan
overeenstemming is bereikt over het krijgsplan. Opnieuw is voor de vestingbouw niet het krijgsplan
leidend, maar eenvoudig het feit dat er geld is. De besteding van het Honderd-Millioen-Fonds is een
herhaling van de zetten, die we zagen bij het Tien-Millioen-Fonds. Opnieuw lijkt de samenhang van
stellingen, in relatie tot de omvang van de krijgsmacht, nauwelijks een rol te spelen in de afwegingen. Het
gevolg is een opnieuw een hoeveelheid stellingen, met langere fronten dan het leger ooit effectief zal kunnen
bezetten. Die stellingen zijn er niet voor de strijdmacht, maar de strijdmacht is er voor de stellingen, zo lijkt het.
Die keuze voor kwantiteit gaat opnieuw ten koste van de kwaliteit van de stellingbouw.974
De ontnuchterende conclusie is dat het in mei ’40 behaalde vestingbouwkundige resultaat een
omvangrijk, maar diffuus, onsamenhangend, verre van voltooid en kwetsbaar complex van stellingen is. Het
verschil van inzicht tussen opperbevelhebber en commandant veldleger heeft hier een belangrijke rol
gespeeld. De commandant kan zich niet vinden in de beperkte waarde die de opperbevelhebber hecht aan
'zijn' Valleistelling. Tegelijk heeft Reijnders een preoccupatie met de Peel-Raamstelling, waar hij kost wat
kost zware weerstand wil leveren. Vanwege hun eigen, bijzondere voorkeur zijn deze mannen ongewild tot
elkaar veroordeeld. De Peel-Raamstelling is immers niet zonder de Valleistelling te verdedigen, en
omgekeerd. De interdependentie geeft de commandant veldleger de mogelijkheid om de Valleistelling haast
ongemerkt uit te bouwen tot hoofdstelling voor het veldleger. Het gegeven, dat de legerleiding bij de
mobilisatie drie legerkorpsen in de Vallei-Peel-Raamstelling opstelt en deze met alle macht laat werken aan
de uitbouw, leidt tot een Valleistelling die steeds hechter is. Zo schept de legerleiding een fait accompli dat,
hoewel vestingbouwkundig zwak, de Vesting Holland toch langzaam overvleugelt in militaire betekenis.
De noodzakelijke uitbouw van die Vesting Holland krijgt ondertussen nauwelijks aandacht. Aan het
Oost- en Zuidfront zijn nauwelijks troepen gelegerd. Er start een beperkte betonnering voor de bouw van
onderkomens voor de veiligheidsbezetting: groepsnesten inclusief schuilplaatsen en kazematten met een
weerstandsvermogen dat, anders dan in de Vallei-Peel-Raamstelling, geschikt is voor het leveren van
hardnekkige weerstand. Maar zodra er krapte ontstaat in de financiële middelen vanwege het HonderdMillioen-Fonds krijgt de Vallei-Peel-Raamstelling de voorkeur van de opperbevelhebber en blijft verdere
uitbouw van de Vesting Holland steken in papieren plannen. Hier is de onmacht van de opperbevelhebber
zichtbaar: hij kan zijn krijgsplan niet vertalen in samenhangende stellingbouw. De gevolgen gaan veel
verder dan een verre van voltooid gebetonneerde Vesting Holland. Zijn houding geeft een ieder de ruimte
om tot op het laatste moment te discussiëren over de plek, waar het gevecht met de vijand zal moeten
worden aangegaan. Net als bij de besteding van het Tien-Millioen-Fonds ontstaan er plannen om dan maar

NIMH, SKeC, 647/2, brief R.B. Landmacht, Afd. Ic, No.1116, 6-12-1940, aan H Afd. Ib.
Enquête-commissie regeringsbeleid, deel 1c, 6.
974 Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939, hoofdstuk XVI, 30, zet uiteen dat er voor de Vallei-Waal-Linge stelling met
Zuidfront al te weinig troepen zijn, laat staan voor het opereren van het veldleger buiten Vesting Holland.
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al die stellingen te betonneren. Het is dit financiële gegeven, dat de minister gebruikt om zijn zorgen over
de strategie van Reijnders aan de kaak te stellen.
Ook na de mobilisatie is het alleen een dreigend tekort aan middelen, dat de legerleiding tot keuzes
dwingt. Wanneer de opperbevelhebber kredieten aanvraagt voor uitvoering van het Betonplan in zowel de
Vallei-Peel-Raamstelling als de Vesting Holland, loopt de spanning met minister Dijxhoorn op. Waarom vraagt
Reijnders omvangrijke kredieten aan voor een gelijke betonnering van beide stellingen, terwijl hij de
hoofdweerstand in de Vesting Holland zal leveren? De opperbevelhebber geeft vervolgens aan dat een
uitsluitende verdediging van de Vesting Holland niet aan de orde is. Hij krijgt in januari 1940 een nieuwe
opdracht: hij mag bepalen welke troepen waar zijn gelegerd, maar zijn strategie mag niet gebaseerd zijn op drie
legerkorpsen die, aangeslagen in de Vallei-Peel-Raamstelling, zich terugtrekken voor een hardnekkige
verdediging van de Vesting Holland. Op 12 januari, na de commandant veldleger gehoord te hebben, beperkt
Reijnders de uitbouw van de Vesting Holland. Op 25 januari besluit hij in overleg met de regering de
hoofdweerstand in de Valleistelling te leveren. Het is een merkwaardige bijstelling van zijn strategie, uitsluitend
gebaseerd op de beschikbaarheid van geldelijke middelen.
Opperbevelhebber Winkelman bevestigt in maart 1940 dat het veldleger hardnekkige weerstand zal
bieden in de Valleistelling. Maar deze stelling is niet gedekt door afdoende inundaties. Alleen de frontlijn is
gebetonneerd, nota bene merendeels met zwakke gevechtsdekkingen type S. En die staan bijna alle direct aan
het Valleikanaal, in de foutief gepositioneerde wal. Ze hebben een weerstandsvermogen, dat geschikt is bij het
leveren van tijdelijke weerstand. Met andere woorden: de vestingbouwkundige kwaliteit van deze Valleistelling
is in het voorjaar van 1940 grotendeels gelijk aan die van de vele andere tijdelijke stellingen, die in het kader
van de Strategische Beveiliging zijn aangelegd. Dat weerhoudt de opperbevelhebber niet van de keuze om juist
hier de hoofdweerstand te leveren. Maar Winkelman heeft op dit late moment in de mobilisatie feitelijk ook
geen keuze. Zijn voorganger heeft het toegestaan dat er strijdig is gehandeld met de doctrine van het leveren
van hoofdweerstand in de Vesting Holland. Hij richtte zijn pijlen op de aanleg van teveel stellingen en liet de
commandant veldleger alle ruimte om zich te nestelen in de Valleistelling.
Nu kan men stellen dat de kwaliteit van de Valleistelling zal verbeteren door de uitvoering van het
Betonplan. Maar de keuze om de hardnekkige verdediging juist hier te voeren, en de Peel-Raamstelling te
verlaten, heeft een verregaande strategische consequentie: immers, de aansluiting naar het Zuidfront Vesting
Holland ontbreekt. Zelfs al zou de Valleistelling strategisch zijn te prevaleren boven het Oostfront, het feit
dat de legerleiding bovenop de loodzware vestingbouwkundige opgave van het Betonplan, onder een
inktzwarte internationale politieke hemel, kiest voor de aanleg van een nieuwe hoofdweerstandslinie WaalLingestelling, kan men niet anders dan als een fantastische gok betitelen. Zo gebeurt het in maart 1940 dat,
na acht maanden mobilisatie, opperbevelhebber Winkelman voor de opgave staat om bovenop de
betonnering van de Valleistelling en het Zuidfront een 50 kilometer lange nieuwe hoofdstelling aan te
leggen: een vestingbouwkundige terra incognita, een potloodlijn op de kaart, die nog niets anders heeft dan
een naam: Waal-Lingestelling.
Het zal veel tijd kosten om deze stellingen geschikt te maken voor het leveren van hoofdweerstand.
De opperbevelhebber beveelt dat de stellingbouw vanwege het Betonplan op 1 augustus 1940 gereed is. Als
dat niet haalbaar is stelt hij 1 september 1940 als finale datum, daarna 1 oktober 1940. De realiteitszin lijkt
hier uit het oog verloren. Het BS geeft op 1 april aan, dat wanneer het onmiddellijk met dit karwei start,
onder de gunstigste omstandigheden werkt en daarbij geen enkele tegenslag ondervindt, de oplevering niet
vroeger dan op 1 november 1940 zal zijn. Een bijgestelde planning van BS volgt nog dezelfde maand: de
conclusie is dat het Betonplan theoretisch op zijn vroegst op 1 februari 1941 gereed zal zijn, mits er geen
enkele tegenslag is.
De legerleiding moet hebben beseft dat het leger, dat niet bepaald bekendstaat om zijn bijzondere
geoefendheid of bewapening, voor het voeren van een effectieve verdediging in hoge mate afhankelijk is
van de beschikbaarheid van kwalitatief volwaardige stellingen. Maar die legerleiding heeft, ondanks de
dreigende internationale situatie, tot het laatst toe gemeend over voldoende tijd en middelen te beschikken,
om tekens andere keuzes te maken. Terwijl men uit alle internationale ontwikkelingen kan afleiden dat een
schending van de neutraliteit op handen is, neemt de legerleiding in 1940 de vrijheid om cruciale
wijzigingen in het verdedigingsplan aan te brengen. Wijzigingen, die het hart van de vestingbouwkundige
voorbereiding vol raken. Wijzigingen in de stellingbouw, waar de legerleiding alleen voor kan kiezen,
wanneer naast de factor geld ook de factor tijd voorhanden is. En bovenal een legerorganisatie, die klaar is
om die opgave ook uit te voeren.
De conclusie kan niet anders zijn dat, zoals eerder bij de besteding van het Tien-Millioen-Fonds, bij
de besteding van het Honderd-Millioen-Fonds in juli 1939 de regie van de legerleiding op de stellingbouw heeft
ontbroken. Er is opnieuw verdeeldheid over de keuze van stellingen; er is opnieuw gebrekkige samenwerking,
met veel verschil van mening tussen de tactische en de technische autoriteiten. Uit de tegenslagen in 1939 zijn
geen lessen geleerd; er zijn geen maatregelen getroffen. Wat voorspelbaar is, gebeurt: de geschiedenis herhaalt
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zich. Door het gebrek aan visie is het mogelijk dat nog in maart 1940 de niet bestaande Waal-Lingestelling
benoemd wordt tot onderdeel van de hoofdstelling.
Op operationeel en technisch niveau
In de Vallei-Peel-Raamstelling gonst het tijdens de mobilisatie van de bouwactiviteiten. De commandant
veldleger laat zijn troepen er graven, terwijl aannemers onder directie van het BS gevechtsopstellingen
bouwen. De commandant vindt dat dit bureau van de inspecteur der genie de werkzaamheden van zijn
troepen hindert en dat zijn hoofden Secties V er voor alle stellingbouw verantwoordelijk moeten zijn. Dit
leidt tot een geschil. De commandant wenst in oktober 1939 het BS onder zijn autoriteit geplaatst te zien.
De opperbevelhebber staat dit niet toe.
De eerder gesignaleerde achterstand in vestingbouwkundige kennis van eerstaanwezend
ingenieurs wreekt zich, nu zij in de oorlogsorganisatie deel uitmaken van de Secties V van veldleger en
Vesting Holland. De inspecteur kan niet akkoord gaan met hun imperfecte ontwerpen voor het HonderdMillioen-Fonds, hetzij gebaseerd op het Voorschrift VII uit 1928 (Vesting Holland), hetzij op de Sgevechtsdekking (Veldleger). Opvallend is dat de Secties V veldleger en Vesting Holland voor dezelfde
opgaven eigen series kazematten en schuilplaatsen ontwerpen. Die wijken zo van elkaar af, dat het lijkt of
men met ontwerpen van verschillende legers van doen heeft. Ook dit wijst op een gebrek aan regie van de
opperbevelhebber bij de stellingbouw, waardoor vele Secties V, wellicht met de beste intenties, de vrijheid
nemen om zelf de tekenpen ter hand nemen. Pas in februari 1940, ruim vier maanden na de mobilisatie, is
de rolverdeling bij het bouwproces tussen de Secties V veldleger en Vesting Holland, BS en CITB door de
opperbevelhebber vastgelegd. De inspecteur der genie is en blijft daarbij verantwoordelijk voor ‘zijn’
bureaus. Toch blijft de bevoegdheidskwestie bij de commandant veldleger spelen, tot ergernis van de
opperbevelhebber. De commandant veldleger eist in maart 1940 opnieuw dat BS en CITB onder zijn
commando komen. Het veldleger lijkt een leger binnen het leger te zijn, dat geen inmenging van derden
duldt. Van Voorst tot Voorst wil niet gehinderd worden door tijdrovend advies van zogenaamde
specialisten. De inspecteur, verantwoordelijk voor BS en CITB, ziet dit met lede ogen aan. Hij is niet in de positie
om standaarden af te dwingen. Pas in februari 1940 schakelt de opperbevelhebber het CITB in om de
kazematten en schuilplaatsen Tweede Lijn te ontwerpen. Desondanks blijven de Secties V ook zelf tekenen,
soms voortbordurend op ontwerpen van het CITB.
In die nieuwe ontwerpen uit februari 1940 brengt De Man de wapens niet meer in gietstalen koepels
onder, omdat hij, gezien de internationale situatie, leveringsproblemen verwacht. In plaats daarvan ontwerpt
hij kazemat 2B: een koppeling van twee B-kazematten, die flankerend vuur afgeven. Op verzoek van het
veldleger komt er ook een kazemat voor het afgeven van frontaal vuur: type 3B. Dit frontale schietgat leidt tot
de ontwikkeling van een gietstalen schietgatkast. De kast is plaatselijk 12 cm dik en, in tegenstelling tot
gebruikelijke schietgatramen, stevig in de bodemplaat en bovendekking verankerd. De opperbevelhebber eist
een combinatie van kazemat en schuilplaats. De 2B en 3B kazemat evolueren in maart 1940 tot
'gevechtsopstellingschuilplaats’ 2F en 3F: het portaal aan de keelzijde functioneert als afwachtingsruimte. De
gietstalen schietgatkast is, zoals de G-kazemat, gemakkelijk en goedkoop te produceren. Ook hiervoor lijkt De
Man Italiaanse inspiratie te hebben gevonden. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van schietgatkasten
tekent De Man in maart en april 1940 varianten van de F-kazemat met één of twee schietgaten, met een
afwachtingsruimte in de vervallen gevechtsruimte en, in geval het een commandopost betreft, een
observatiekoepel. Door de toenemende schaarste aan gietstaal tekent het CITB op 28 maart als noodmaatregel
een geconstrueerd stalen schietgatkast.
Op 28 maart besluit de opperbevelhebber, die vóór 1 augustus het Betonplan tussen IJsselmeer en
Maas gereed wil hebben, om vier typen gevechtsopstellingen toe te passen: uitkijkpost Ub80,
afwachtingsschuilplaats A150 en types F150(90°)a en 2F150(250°,180°)a met topkoepel. Nog op 14 april
probeert de commandant veldleger dit aantal van vier te vermeerderen tot zes stuks. Hij meent dat, bij nader
inzien, tactische eisen de bouw van frontale betonkazematten voor lichte mitrailleurs in de frontlinie
noodzakelijk maakt. De opperbevelhebber weigert medewerking aan dit verzoek: hij wil niet aan de gang
blijven. Er is met ontwerpen al een half jaar verloren en hij wenst eindelijk te beginnen met bouwen.
Voor de uitvoering van het Betonplan wil BS een Centrale Organisatie Kazematten N.V. oprichten:
een samenwerkingsverband van de vijf grootste betonaannemers in het land. Deze deskundige
ondernemers regelen onder directie van het BS de uitvoering, door individuele aannemers in loonregie in
dienst te nemen. Zo verwacht BS de gevraagde snelheid te kunnen maken, terwijl de risico's voor het Rijk
zijn te overzien. Op 8 mei 1940 is het contract tussen ministerie van Defensie en aannemers gereed voor
ondertekening. Met de Centrale Organisatie schat het bureau in dat zes maanden later het eerste deel van
de opdracht: de aanleg van de tweede lijn in de Valleistelling ter waarde van 40 miljoen gulden, gereed kan
zijn. Ook in de Waal-Lingestelling bereidt men de betonnering voor. Op verzoek van de commandant
veldleger, die zijn hoofd Sectie V III LK overbelast acht, schakelt de opperbevelhebber het BS in, dat in april
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1940 het kantoor Waal-Lingestelling opent. In eerste aanleg schat het BS hier ruim 1.500 betonnen
gevechtsdekkingen te zullen bouwen, alle naar de typen van het Betonplan, alsook gevechts- en
verbindingsloopgraven, vechtwagenhindernissen en draadversperringen. De uitvoering van deze werken
is nog niet gepland. De verwachting is dat de Centrale Organisatie Kazematten N.V. eerst alle aandacht voor
de Valleistelling nodig heeft. Men overweegt daarom de Waal-Lingestelling, bestemd voor het leveren van
hoofdweerstand, eerst in scherfvrij schokbeton in te richten. Volgens de opgave kan de particuliere
leverancier het benodigde materiaal in augustus 1940 leveren.
De uitvoering van het Betonplan blijkt een niet te nemen horde. De materiële organisatie van de klus
kan men, dankzij de ervaringen die het BS in 1939 met het Tien-Millioen-Fonds heeft opgedaan, nog enigszins
overzien, al mag men betwijfelen of zelfs onder de meest gunstigste omstandigheden de geplande
bouwproductie zal zijn gehaald. Echter, de geschillen over autoriteit en bevoegdheid, de ontbrekende
afstemming tussen Secties V, de late betrokkenheid van het CITB, de tot het laatst toe veranderende eisen van
de commandant veldleger en, het belangrijkste van alles, de steeds wijzigende strategische en tactische
inzichten hebben er voor gezorgd dat er niet één kazemat van het Betonplan is gebouwd.
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Eindconclusie
1. Bouwt de legerleiding aan het vestingstelsel volgens een samenhangend en gedragen vestingbouwkundig
concept, dat past in de politieke en militaire strategische visie op de defensie in (inter-)nationale context en die
een rol van betekenis hebben gehad tijdens de strijd in mei ‘40?
Het antwoord op deze vraag is: nee. Zowel in de periode van de mobilisatie 1914-‘18, tijdens het Interbellum
als in de mobilisatie 1939-‘40 heeft de legerleiding geen samenhangende, gedragen visie op het
vestingstelsel, noch op de betekenis van vestingwerken in het krijgsplan. Er is geen beleid, in die zin, dat de
legerleiding heeft gestuurd op een samenhangende planning en bouw van vestingwerken. De legerleiding
gaat eerder uit van het vestingstelsel als de status quo, die is bepaald met de Vestingwet 1874 en enigszins
bijgesteld aan de hand van de ervaringen tijdens de mobilisatie 1914-‘18. In de jaren na 1914 staat een
belangrijk deel van het leger weliswaar opgesteld in het vestingstelsel, maar tegelijk hecht de
opperbevelhebber geen bijzondere waarde aan de uitbouw van die vestingwerken. De legerleiding reageert
eerder op prikkels van buiten, op praktische aanleidingen, die zich in de periode 1914-‘17 voordoen. De
opperbevelhebber, nota bene een ervaren genist, geeft geen prioriteit aan vestingbouw en stuurt niet of
nauwelijks op het vraagstuk van de betonnering van de stellingen. Er is daarom volop ruimte voor
initiatieven van lokale genisten, die tussen 1915 en 1917 links en rechts in de stellingen experimenteren
met nieuwe vestingbouw. Er ontstaat een legpuzzel van kleine, onvermoeibaar op zichzelf staande,
spontane initiatieven, die het geïsoleerd optreden van lokale en regionale commandanten illustreert. Het
TB, onder bevel van de inspecteur, volgt sinds 1916 een eigen spoor, zonder dat dit overtuigend richting
geeft aan die lokale initiatieven. Er is niet minder dan persoonlijk ingrijpen van de minister van Oorlog
nodig, om de opperbevelhebber uiteindelijk in 1917 te laten starten met de voorbereiding van een
grootschalige, gestandaardiseerde vestingbouwcampagne.
Het geloof in het voeren van hardnekkige verdediging van achter inundaties, gefixeerd rond het
hart van het land, blijft na 1918 bestaan, ook wanneer als gevolg van de snelle ontwikkelingen in de strijd
tussen projectiel en pantser de grootschalige bouw van versterkingen in vredestijd niet meer aan de orde
is. Maar het concept van een geconcentreerde, passieve verdediging is alleen mogelijk indien inundaties
tijdig gesteld zijn: een proces dat men vanwege financiële en economische belangen zo lang als mogelijk uit
wil stellen. Daarbij komt dat passieve verdediging zich slecht verhoudt met investeringen in een mobiel
opererend veldleger. Na 1918 verkiest de legerleiding het sparen, c.q. de opbouw van de levende
weermiddelen, boven die van de dode weermiddelen. Zij geeft geen opvolging aan de invitatie van de
minister in 1918, om het vestingstelsel van de toekomst te bepalen. Impliciet gebeurt dat toch met de
instelling van de Vesting Holland in september 1922. Dit is een logisch gevolg van de ervaringen met
versnipperde stellingcommandementen tijdens de mobilisatie. Maar deze stelling is vooralsnog niet meer
dan de optelsom van bestaande stellingen. Er is geen geld op de defensiebegroting voor modernisering.
Omdat de staf Vesting Holland onderdeel uitmaakt van de vredesorganisatie van het leger, krijgt zij de taak
om de oorlogsbetonnering in vredestijd voor te bereiden.
De preparatie van die betonnering begint met de ministeriële opdracht voor voorschrift VII aan het
CITB. Maar de aanvullende voorbereiding van stellingplannen, waarin de tactische betonnering van de
verschillende frontdelen zijn aangeduid, komt in de staf maar aarzelend op gang. De commandant veldleger,
sinds 1926 ook commandant Vesting Holland, ziet hier geen rol voor zich weggelegd. Hij wil in vredestijd
het oog op de rijksgrens houden, om daar met zijn veldleger een vijand tegemoet te treden en zo tijd te
verschaffen voor de oorlogsbetonnering in Vesting Holland. De vredesvoorbereiding van Vesting Holland is
naar zijn mening een taak van de inspecteur der genie, die de opperbevelhebber in geval van mobilisatie
dan kan benoemen tot voorlopig commandant Vesting Holland. Uiteindelijk krijgt de Gorinchemse
eerstaanwezend ingenieur in 1931 opdracht om bij wijze van proef een stellingplan voor het Zuidfront te
maken. Maar ook nu het ontbreekt het aan middelen. De voorbereiding, laat staan bouw van vestingwerken
krijgt tussen 1918 en 1935 geen prioriteit van de legerleiding, zelfs niet wanneer er politieke ruimte is,
zoals in 1929 bij de ministeriële vraag voor kazematbouw bij het Julianakanaal. Het concept van Vesting
Holland is nooit tot wasdom gekomen: het is weliswaar een afgebakend gebied, omsloten door natuurlijke
hindernissen, inundaties en vestingwerken. Maar de versterking van die vesting is door de legerleiding
nooit met kracht ter hand genomen. De belangstelling voor vestingbouw is gebrekkig en de generale staf
doet slechts zwakke pogingen om de voorbereiding van oorlogsbetonnering ter hand te nemen.
De legerleiding heeft in het Interbellum voor wat betreft de bouw van vestingwerken telkens
gereageerd op externe ontwikkelingen. Zij heeft nooit de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, noch de
kansen die dit biedt voor het vestingstelsel, in samenhang bezien, om aan de hand daarvan een verdedigingsof versterkingsplan op te stellen. Men reageert ad hoc op plannen van gemeente, provincie of Rijk. Zo komt een
scala aan kleinschalige defensieve verbeterplannen tot stand, onder regie van de inspecteur der genie, die zijn
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opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het voorschrift VII. Voor belangrijke opgaven, zoals de afsluiting
van de Zuiderzee, roept de minister van Oorlog een militaire adviescommissie in het leven, die oplossingen
bedenkt om de nadelen voor de defensie te compenseren. Weliswaar is met de instelling van Vesting Holland
dus het gebied gedefinieerd waar de eindstrijd wordt geleverd, maar een duidelijke visie op de rol die
vestingbouw in die verdediging speelt, is er niet. Het ontbreken van een concreet plan heeft ook tot gevolg dat
de legerleiding nauwelijks zicht heeft op de opgave, die hier in het verschiet ligt. Zo zijn er voor de
modernisering van het vestingstelsel op de begroting van Defensie nauwelijks middelen geclaimd, laat staan
toegekend, ondanks pogingen van de commandant Vesting Holland. Het vraagstuk van de defensie speelt zo
een ondergeschikte rol bij de aanleg van grote infrastructuren in de Vesting Holland.
Het ministerie van Defensie reageert dus op plannen, in plaats van, samen met het ministerie van
Waterstaat, aan het stuur te staan. Deze houding van reactie, in plaats van actie, is funest voor de defensie in
een land, dat ruimtelijk en technologisch volop in ontwikkeling is. Omdat de compensatie van de nadelen voor
de defensie uitsluitend betrekking heeft op de negatieve effecten van nieuwe infrastructuur, kan het ministerie
van Defensie alleen die maatregelen eisen, die de nadelen van die ene ingreep compenseren. Telkens betreft
het dus werken op een lokaal frontdeel, meestal op een enkel acces. Met enig cynisme kan men stellen, dat zo
het ministerie van Waterstaat sturend is in het proces van modernisering van de vestingwerken, in plaats van
het ministerie van Defensie. Desalniettemin is de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal voor de versterking
van het strategische landschap, inclusief de modernisering van de vestingwerken aan het Oostfront, van
enorme betekenis geweest. Hierin speelt de inspecteur der genie met zijn CITB een belangrijke rol. Tijdens het
interbellum is de kwaliteit het strategische landschap door het wapen der genie op kosten van derden dan
ook belangrijk verbeterd. Men kan stellen: ondanks dat de commandant veldleger als commandant Vesting
Holland zijn verantwoordelijkheid voor het vredesprogramma van vestingbouw niet oppakt, is dit stellingdeel
tussen 1931 en 1940 toch ingrijpend gemoderniseerd, buiten de begroting van Defensie om.
Na 1935, wanneer de internationale dreiging toeneemt, komt er voor vestingbouw meer financiële
ruimte. De regering stelt middelen beschikbaar voor het versterkingsplan van de chef generale staf tegen
een strategische overvalling. Door beperkte stellingbouw bij de opmarswegen, zoals de brugkazematten en
de aanvankelijk als reeks egelstellingen opgebouwde Rivierenstelling, tracht de legerleiding een mobilisatie
te beschermen en tijd te winnen voor het stellen van de inundaties. De minister van Defensie stelt in 1937
op eigen initiatief het Tien-Millioen-Fonds beschikbaar voor vestingbouw ter bescherming van de
landsgrenzen.
Bij de uitwerking van dit versterkingsplan wreekt zich het gebrek aan een vestingbouwkundige
visie van de generale staf: op de Vesting Holland, maar zeker ook in relatie tot de mobilisatie en concentratie
van het veldleger. Weliswaar is die Concentratie Blauw, de tijdelijke opstelling buiten de Vesting Holland,
volledig verankerd in de militaire traditie, maar de wijze waarop Reijnders nu met het betonneren van
stellingen omgaat, sluit niet aan op die traditie. Ook hier wreekt zich het ontbreken van een helder
krijgsplan, inclusief rol en betekenis van vestingbouw. Het resultaat is dat onder invloed van Reijnders en
Wilson een bonte verzameling aan stellingen is aangelegd, waartussen de samenhang ontbreekt. Zonder
strategisch en tactisch kader zijn deze stellingen niet meer dan uitgestrekte lijnen, zonder diepte, zonder
dat de noodzakelijke bezettingstroepen voorhanden zijn. Het lijkt alsof het leger er is om al die nieuwe
stellingen te bezetten, in plaats van dat de stellingen er zijn om het leger de juiste uitgangspositie te geven.
In 1938-‘39 start de generale staf met de betonnering van juist die stellingen: een doelloze en zinloze
exercitie, terwijl de Vesting Holland niet op orde is. Het is bovendien een verspilling van energie: men
betonneert ten koste van veel geld, capaciteit en bouwstoffen een labyrint van halfslachtige keuzes. De
legerleiding laat het vestingstelsel los. Pragmatisch handelen staat voorop. Ieders wens is leidend. Niemand
behoudt het overzicht, laat staan dat er kritische noten geplaatst worden. Als gevolg lijkt stellingbouw bijna
‘per ongeluk’ plaats te vinden en macht, kracht en middelen te versplinteren. Het is een omgeving, waar
leiding ontbreekt en orde verwordt tot chaos. De legerleiding bouwt aan stellingen, als ware het een reeks
dominostenen.
Wanneer in 1939 het Honderd-Millioen-Fonds voor stellingbouw beschikbaar komt, maakt
opperbevelhebber Reijnders opnieuw geen heldere strategische keuzes. Niet een gedragen krijgsplan, met
aandacht voor het belang van vestingbouw in Vesting Holland, is leidend voor de investeringen, maar, zoals
eerder de dispositie van de BOUV-troepen bij het Tien-Millioen-Fonds, de dispositie van het gemobiliseerde
veldleger. Daarbij vindt Reijnders een sterke defensie in de Peel-Raamstelling van zo eminent belang dat hij
daarvoor de vestingbouwkundige uitbouw van de Vesting Holland lijkt op te offeren. Het gebrek aan een
samenhangende visie op vestingbouw leidt er toe, dat de betonnering van de vesting, waar de troepen de
hardnekkige verdediging zullen voeren, op het tweede plan komt te staan. Dit is een fatale ontwikkeling: de
basis voor het veldleger in Concentratie Blauw is met het Tien-Millioen-Fonds gerealiseerd. Het veldleger
heeft haar basis, nota bene gebetonneerd, buiten de Vesting Holland. Vanwege Reijnders voorkeur voor
hardnekkige verdediging van de Peel-Raamstelling is nu ook de verdere betonnering van de Valleistelling
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evident. Opnieuw tracht de minister van Defensie, net als tijdens de mobilisatie in 1917, de
opperbevelhebber te dwingen tot het maken van vestingbouwkundige keuzes. Voor Dijxhoorn is er een
financieel belang: hij moet aan de ministerraad uit kunnen leggen waarom al die kosten gemaakt moeten
worden. Maar Dijxhoorn kan niet met overtuigende argumenten komen, als hij die van zijn
opperbevelhebber niet hoort. Opnieuw blijkt, zoals de stellingcommandanten in 1917, dat de bevelvoerders
in 1939-’40 hun eigen weg gaan. Na de wisseling van het opperbevel, die mede uit deze kwestie voortkomt,
hakt opperbevelhebber Winkelman enkele knopen door om de eenheid te herstellen, maar dan is het al veel
te laat voor de inrichting van een krachtig, samenhangend stelsel van permanente vestingwerken.
Terugvallen op de Vesting Holland is geen optie meer: de troepen hebben maanden gewerkt aan de ValleiPeel-Raamstelling. Deze ontwikkeling kan hij niet meer keren: daarvoor ontbreekt de tijd.
Opperbevelhebber Winkelman voorkomt verdere schade, door de status quo van de Valleistelling
te accepteren, de Peel-Raamstelling te laten vallen en door zijn troepen te concentreren. In maart 1940
besluit hij noodgedwongen om hoofdweerstand te leveren in een samenraapsel van stellingen buiten de
Vesting Holland, die òf zijn ingericht als stelling voor het leveren van tijdelijke weerstand (Valleistelling), òf
zelfs nog niet bestaan (Waal-Lingestelling). De hoop is gevestigd op uitvoering van het Betonplan, waarvoor
de regering al een half jaar eerder de middelen ter beschikking stelt. Met dit pragmatisch bedachte
compromis Vallei-Waal-Lingestelling kan hij de zure erfenis van zijn voorganger niet meer omkeren. De
verwachting is dat deze hoofdstelling, wanneer het bouwproces geen enkele tegenvaller kent, op zijn
vroegst in februari 1941 gebetonneerd gevechtsklaar zal zijn opgeleverd. Feitelijk zijn de stellingen pas op
dat moment technisch gereed voor het leveren van hardnekkige weerstand. Maar het behalen van deze
datum is, gezien de eerdere resultaten van stellingbouw tijdens de mobilisatie, een illusie. Reijnders heeft
onvoldoende leiding gegeven aan een organisatie, die de uitvoering van dat bouwproces effectief zou
kunnen uitvoeren. Winkelman heeft zijn best gedaan om te repareren, wat zijn voorganger door weifelend
en visieloos opereren veroorzaakte. Maar ondanks zijn inspanningen is de strijd in mei ’40 noodgedwongen
gevoerd in zwakke, onsamenhangende stellingen: een strijd die Nederland, vanuit vestingbouwkundig
oogpunt gezien, bij voorbaat zal verliezen.
Uiteindelijk hebben het gebrek aan visie van de legerleiding en, afgeleid daarvan, het gebrek aan
vestingbouwkundig programma, het lot van de Vesting Holland bezegeld. De legerleiding heeft nooit willen
investeren in een tijdige en adequate voorbereiding van de hardnekkige verdediging van de Vesting
Holland. De vesting ging ten onder aan het eigen succes: het feit dat de stelling er was, gekoppeld aan de
mare van haar kracht, leidt tot passiviteit bij de generale staf. De aandacht van deze staf verschuift, op het
moment dat er meer middelen voor het leger beschikbaar komen, in de richting van de landsgrenzen. De
vestingbouwkundige gevolgen van de opstelling van het veldleger gedurende de mobilisatie, in combinatie
met het vraagstuk van het tijdig stellen van de inundaties van de Vesting Holland, blijken de achilleshiel van
het ijzersterke concept. De aanleg van de Peel-Raamstelling is te beschouwen als een vestingbouwkundige
dwaling van Reijnders, die het lot van de Vesting Holland bezegelt.
In die zin is de Vesting Holland, zoals Von Schmid al in 1922 betoogt, in 1940 inderdaad een fictie
gebleken: de legerleiding heeft de waarde van een goed voorbereid vestingstelsel niet juist ingeschat en is
met een krijgsplan aan de haal gegaan, dat niet uitgaat van de kracht van de vesting en waarin deze geen
meerwaarde heeft. Dat, terwijl er een solide basis voorhanden is: door de combinatie van natuurlijke
omstandigheden en innovatieve waterstaat- en vestingbouwkundige techniek kan de legerleiding in de
Vesting Holland met minimale middelen een maximale weerstand leveren. Een verzet, dat in lijn is met de
militaire traditie, dat aansluit op de politieke realiteit en dat bovenal past bij de beschikbare militaire
middelen en mogelijkheden. Hoewel tussen 1914 en 1940 de omstandigheden gunstig zijn voor een
succesvolle versterking van de Vesting Holland, slaagt de legerleiding er niet in om dit vestingbouwkundig
belang op waarde in te schatten en dus ook niet om afdoende aansturing van dit proces te organiseren. Het
vestingbouwkundig verdedigingsmiddel speelt als gevolg in mei ’40 geen rol van betekenis in de weerstand;
sterker nog: als gevolg van de strategische, en dientengevolge vestingbouwkundige keuzes, dragen de
zwakke vestingwerken bij aan de snelle ineenstorting van het veldleger.
2. Zo ja, op welke wijze wil de legerleiding dat concept uitvoeren en wat is de organisatorische kwaliteit van
de processen die daarbij spelen?
De oorlogsbetonnering heeft na de mobilisatie van 1914 een aarzelende start. Er is tot 1917 nauwelijks
sturing door de opperbevelhebber op een substantiële verhoging van het weerstandsvermogen door
betonnering van de stellingen, terwijl de berichten van het front aangeven dat dit noodzakelijk is. Pas na
ingrijpen van de minister komt er een bouwcampagne voor de versterking van de meest kwetsbare
accessen. De legerleiding had tot dat moment geen plannen in voorbereiding. Sinds 1921 werkt de
inspecteur aan een voorschrift voor het inrichten van de stellingen met permanente vestingbouw. Het doel
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is de bouw van versterkingen in crisistijd te normaliseren, waarbij De Man onder rechtstreekse aansturing
van de inspectie basistypen aanbiedt, die niet technisch onderlegd personeel onder deskundige leiding kan
uitvoeren. Die basistypen kan de troep in achterwaarts gelegen stellingdelen in meer complexe vorm
bouwen. De opgenomen typen zijn de basis voor meer complexe werken, in vredestijd te bouwen onder
leiding van de genie. De betonkazematten gelden in 1928 als modern, maar zijn dat tien jaar later niet meer:
vooral de frontale schietgaten zijn een bron van zorg. Had de legerleiding de fronten van de Vesting Holland
in de jaren ’20 massaal gebetonneerd met deze werken, dan was wellicht, voor een derde maal in een halve
eeuw, daar een bouwprogramma gerealiseerd, geschikt voor de strijd in de vorige oorlog.
Deze handleiding, die in 1928 in definitieve vorm als voorschrift VII verschijnt, geeft blijk van een
theoretisch gedegen voorbereiding van de oorlogsopgave. In 1927 krijgen de groepshoofden van Sectie V
Vesting Holland van de commandant opdracht om stellingplans op te stellen. Hierin legt de commandant
vast op welke plekken welke typen schuilplaatsen en kazematten in oorlogstijd zijn te bouwen. Echter, dit
blijkt een te zware belasting voor de vredesorganisatie. Er komt niets van terecht, ondanks herhaalde
bevelen. Het CITB is op zijn beurt door onderbezetting niet in staat het voorschrift VII te actualiseren. Dat
dit noodzakelijk is, blijkt in de zomer van 1936: het schoolbataljon van de pioniers heeft problemen met de
bouw van één van de flankerende kazematten op het Fort aan de Bildtstraat. Al eerder, sinds 1933, werkt
de inspecteur der genie aan de voorbereiding van een ‘centraal overlegorgaan’ waar het ministerie met
grote betonfirma’s zitting heeft, zodat het orgaan de juiste voorbereidingen kan treffen voor de
oorlogsbetonnering. In 1937 leidt dat tot een voorstel voor een werkcommissie met Betonvereeniging,
inspecteur en commandant Vesting Holland. De commissie zal, samen met de reguliere monitoring van de
landelijke voorraden ijzer en beton door het CITB, aanbevelingen doen voor oorlogsvoorbereiding. Ook
deze voornemens stranden. Het blijft bij goede bedoelingen. De legerleiding is tussen 1914-‘40 vanwege
autoriteits- en capaciteitsvraagstukken er niet in geslaagd om een bouwbeleid te prioriteren, laat staan
organiseren, op grond waarvan de uitvoering van betonwerken in crisistijd adequaat is voorbereid.
Op het moment dat er via de begroting van Defensie geld beschikbaar komt voor stellingbouw, zijn
er organisatorische maatregelen nodig. De bouw van kazematten vanwege het Tien-Millioen-Fonds leidt in
1939 tot de oprichting van het Bureau Stellingbouw. Dit bureau valt onder de inspecteur der genie en is
belast met de coördinatie van de uitvoering van de bouwactiviteiten. Het bureau heeft verschillende
regiokantoren en organiseert de bouw van betonwerken in onder andere Rivierenstelling en Vallei-PeelRaamstelling. De toename van de bouwactiviteiten vanwege het Betonplan, gefinancierd uit het HonderdMillioen-Fonds kan het bureau niet alleen aan. In april 1940 stelt het hoofd voor om de Maatschappij tot
Uitvoering van Gewapend-betonwerken op te richten, die financiering, leiding, organisatie, aanbesteding,
materiaalvoorziening, aankoop, transport en arbeid ten behoeve van het Betonplan op zich moet nemen.
De maatschappij moet bewerkstelligen dat alle Nederlandse betonaannemers onder gelijke voorwaarden
aan een zo spoedig mogelijke uitvoering van het Betonplan kunnen werken. De taak van het Rijk beperkt
zich tot het leveren van ontwerpen, het houden van toezicht en het betalen van de rekening.
Maar zelfs met zo’n ingrijpende organisatorische maatregelen kan de legerleiding er niet voor
zorgen dat er tijdig adequate stellingbouw plaatsvindt. De erfenis uit de jaren ’20 en ’30 is te omvangrijk:
het ontbreken van een samenhangende visie van de legerleiding op stellingbouw, het uitstel van de
organisatie van de oorlogsvoorbereiding, het gebrek aan capaciteit binnen het wapen der genie. Dat laatste
uit zich, net als in 1914, bij de mobilisatie van 1939. Wanneer de eerstaanwezend ingenieurs toetreden tot
de Secties V Vesting Holland en veldleger wreekt zich het gebrek aan samenwerking in vredestijd tussen de
onderdelen van het wapen der genie. De Secties V blijken, het is geen verrassing, niet capabel om de
vestingbouwkundige versterkingen van de eerste en tweede lijn van het Betonplan op een acceptabel
niveau uit te voeren. Naast het gebrek aan inzicht in moderne vestingbouw schort het aan samenwerking.
Zodra genisten zijn toebedeeld aan de Sectie V lijkt dat, bij gebrek aan centrale regie, een vrijbrief om
zelfstandig ontwerpactiviteiten te starten. Het is onbegrijpelijk dat, bij het uitblijven van een bevel hiertoe,
Mattern, Van Roijen, Van Dooden en De Man als verantwoordelijk genisten niet het initiatief hebben
genomen contact met elkaar te leggen, om tot standaardisatie in ontwerp te komen. In plaats van
samenwerken, kiezen commandant veldleger, commandant Vesting Holland en lokale commandanten in de
Vallei-Peel-Raamstelling, bij de betonnering van hun stellingen een eigen weg. Deze concurrentie leidt tot
een verspilling van middelen en verdere vertraging van de bouwactiviteiten. De opperbevelhebber ziet zich
genoodzaakt om het CITB de leiding te laten nemen in het ontwerp. Dit leidt tot onbegrip bij de commandant
veldleger, die meermalen pogingen heeft gedaan om zowel het CITB als het BS onder zijn commando te
krijgen. Maar waarom geeft Reijnders zijn inspecteur der genie niet in augustus de opdracht om het
Betonplan voor de Tweede Lijn door het CITB voor te bereiden? Waarom wacht hij met die opdracht tot
februari 1940, wanneer de chaos bijna niet meer te overzien is?
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Het antwoord op bovenstaande vraag is dan ook dat de technische en organisatorische kwaliteit
van het bouwbeleid in theorie op orde is, maar dat zowel vóór als tijdens de mobilisatie 1939 in de praktijk
dit beleid moeilijk uitvoerbaar blijkt. De legerleiding stuurt hier onvoldoende op.
3. Hoe staat het met de vestingbouwkundige kennis hier te lande? Is er sprake van innovatieve ontwerpen of
technische originaliteit? Volgt men internationale bouw- en wapentechnische ontwikkelingen?
Uit lokale initiatieven tot stellingbouw in 1915-‘16 blijkt dat de Secties V van de commandementen de
ontwikkeling op het slagveld zo goed als mogelijk volgen. De rapportages van GS III, veelal opgesteld aan de
hand van bezoeken van Nederlandse officieren aan het westelijke front, spelen daarbij een belangrijke rol.
In de serie Tactische en Technische Wenken verschijnt in opdracht van de opperbevelhebber in 1917 het
deel ‘Toegepaste Studie betreffende het inrichten van Stellingen’, waarin (overigens nauwelijks
nagevolgde) voorbeelden staan hoe een fictieve duinstelling en polderstelling zijn in te richten met
betonnen schuilplaatsen. Uit al deze voorbeelden blijkt dat men of dunwandig in gewapend beton bouwt,
dan wel dikwandig in ongewapend beton. Pas bij de centrale bouwcampagne van 1918, waarbij er door
commerciële partijen zware gewapend betonschuilplaatsen Type ’18 zijn gebouwd, hebben het TB en Cool
het juiste weerstandsvermogen gevonden. De schuilplaatsen zijn in vorm gebaseerd op traditionele
veldversterkingen, terwijl de tactische beginselen van de uitbouw eenvoudig zijn gekopieerd van de Franse
en Belgische slagvelden. Het verschijnen van dit standaardtype betekent in 1917-‘18 het einde van een
bonte periode van ongestuurde experimenten.
In 1921 bestuderen Cramwinckel en De Man Franse, Belgische, Engelse en Duitse versterkingen.
De schuilplaatsen en kazematten uit De Mans voorschrift VII, verschenen in 1928 maar in voorbereiding
sinds 1924, zijn technisch en typologisch gebaseerd op Duitse versterkingen bij de IJzer, die tijdens hun reis
bezocht zijn. Deze typen zijn gecombineerd, in meer volmaakte vorm, tussen 1925 en 1935 veelvuldig
toegepast als vast onderdeel van de compensatiemaatregelen in de Vesting Holland, maar ook als onderdeel
van de maatregelen tegen een strategische overvalling. De studie van Duitse versterkingen aan de IJzer leidt
ertoe dat binnen de legerleiding een voorkeur is voor het verspreid onder beton onderbrengen van wapens.
De schuilplaatsen en kazematten moeten in meerdere lijnen achter elkaar gebouwd zijn, zodat de stellingen
de diepte hebben om vijandelijke aanvallen op te vangen. Het wapen der genie is in 1935 ook uitstekend op
de hoogte van de grootschalige Franse en Belgische vestingbouw. De bouw van omvangrijke versterkingen
zoals in de Maginotlinie heeft in Nederland nooit op de agenda gestaan, omdat zij niet passen in ons
strategische landschap. Door de grondwaterstand zijn grote werken zichtbaar en dus kwetsbaar voor
vijandelijk vuur.
De internationale verbetering van infanterie- en vechtwagengeschut draagt in 1935 bij aan niet
minder dan een revolutie in het Nederlandse vestingbouwkundige ontwerp. De gietstalen kazemat,
opnieuw een ontwerp van De Man, gaat op in het strategische landschap en combineert onzichtbaarheid
met kracht. Het kleine schietgat met boldoorvoer en luifel is bij uitstek geschikt om frontaal mitrailleur en
kanonvuur af te geven. De kazemat biedt de oplossing voor de eis van de tactische commandanten om ook
vanuit de inundatiekering gekazematteerd frontaal vuur af te geven. De inspiratie voor de kleine gietstalen
dekking krijgt De Man in de Italiaanse Alpen, waar Mussolini vanaf 1931 de linie Vallo Alpino del Litterio
aanlegt, met ingebetonneerde, kleine stalen mitrailleurkoepels. De Man gebruikt ook het voorbeeld van een
gasdichte stalen mitrailleurkazemat uit de Duitse literatuur. Ten behoeve van het ontwerp van de
boldoorvoer van gekazematteerde wapens bestudeert hij de detaillering van Oostenrijkse vechtwagens. Bij
de voorbereiding van de fabricage van de gietstalen koepels blijkt men uitstekend op de hoogte van
Belgische en Franse ontwerpen voor pantserkoepels en hun fabricagetechnieken.
De gietstalen kazemat, uitgewerkt in technisch meer en minder complexe varianten, is in de periode
1936-‘40 in de Vesting Holland en, na 1938, op vele plaatsen in het land gebouwd. Vanwege de iets hogere
kosten van deze kazemat ontwerpt het CITB voor de Rivierenstelling ook de goedkopere B-kazemat voor
het afgeven van flankerend vuur. De G- en B-kazemat kunnen in samenhang frontaal en flankerend vuur
uitbrengen op oversteekplekken. Maar tussen 1935-‘38 ontstaat er in de generale staf, mede onder invloed
van Belgische grensversterkingen, een voorkeur voor kazematlinies met een doorlopend vuurfront. Dit is
een tactische opgave, die met de G- en B-kazematten niet is te realiseren. De S-gevechtsdekking, feitelijk een
gebetonneerd mitrailleurnest, gekenmerkt door een catastrofale combinatie van zichtbaarheid en
kwetsbaarheid, is daarop aan het programma voor de Rivierenstelling toegevoegd. De legerleiding kiest
voor een minderwaardig type gevechtsopstelling en voor kwantiteit boven kwaliteit. Belangrijker nog is dat
deze toepassing van uitgebreide doorlopende vuurfronten buiten de Vesting Holland de kiem legt voor de
verplaatsing van de plaats, waar de troepen de hoofdweerstand leveren. De dreigende schaarste aan
gietstaal doet De Man bij de ontwerpen voor het Betonplan voor de Tweede Lijn afzien van
doorontwikkeling van gietstalen koepelkazematten. Op basis van de B-kazemat ontwerpt hij de gewapend
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betonnen F-kazemat en A-schuilplaats. Het is een technische en typologische doorontwikkeling van de Bkazemat, met toepassing van solide verankerde gietstalen schietgatkasten met boldoorvoer, om de
kwetsbaarheid van betonkazematten te verminderen. Ook hier loopt De Man voorop met de specifieke
toepassing van gietstaal en laat hij technische originaliteit zien. De keerzijde is dat het wapen der genie voor
deze technische originaliteit geheel afhankelijk was van één bureau, het CITB, en speciaal één persoon,
namelijk J.H. de Man. Het is niet overdreven te stellen, dat De Man tussen 1918 en 1930 als medewerker TB
en sinds 1935 als hoofd CITB de leidende kracht is geweest in de vestingbouwkundige ontwikkeling in het
algemeen en het ontwikkelen van technische kennis in het bijzonder. Het kleine CITB is binnen en buiten
het wapen der genie een autoriteit. Het zorgt ook voor een wankele positie van het CITB, zeker wanneer het
leger gemobiliseerd is. Binnen het wapen is actuele vestingbouwkundige kennis onvoldoende beschikbaar.
We kunnen constateren dat in de periode 1914-‘40 op het gebied van vestingbouw hier te lande de
beschikking is over de modernste technologie, die op effectieve wijze is geënt op de kenmerken van het
strategische landschap. Echter, het beschikken over de zaak (een vestingbouwkundig wapen van formaat)
is van onbeduidende betekenis gebleken. De legerleiding heeft dat wapen immers niet effectief ingezet in
de bredere context van het krijgsplan. In mei 1940 is de Duitse aanvalsmacht dientengevolge vooral
geconfronteerd met de in enkele lijn opgestelde zwakste broeder van de in 1939-’40 ontworpen dekkingen,
de S-gevechtsdekking en maakt daar korte metten mee. Het is pijnlijk, dat door de keuzes van de
legerleiding de hoofdweerstand juist geleverd is vanuit deze onvolwaardige dekkingen.
4. Sluiten de kwaliteit van die ontwerpen aan op het vestingbouwkundige concept? Maakt men optimaal
gebruik van de kwaliteit van het strategische landschap? Hadden de verschillende, bij vestingwerken
betrokken partijen een eenduidig beeld van die kwaliteit?
Anders dan in landen als Frankrijk en België heeft Nederland na 1914 geen forten meer gebouwd. Hier
bestaat, zoals in Duitsland, de voorkeur voor kleine, verspreide werken, die onopvallend een plek krijgen
in het voorbereide gevechtsterrein. Dat landschap kenmerkt zich in Vesting Holland door wijds en open
landschap, versneden door sloten, vaarten, wegen en dijken. In geval van inundatie zijn waterkerende
grondlichamen, naast spaarzaam voorkomende boerderijen, als enige in de watervlakte zichtbaar. In dit
landschap met hoge grondwaterstand en weinig dekkingsmogelijkheden valt vrijwel elk vestingwerk op.
Waar de kazematten volgens het voorschrift VII zich aanvankelijk niet bijzonder onderscheiden van die van
andere landen, geldt dat wel voor de opvolgers, te beginnen bij de van het voorschrift VII afgeleide
brugkazematten. Door hun specifieke taak, namelijk het bewaken van kunstwerken, veelal van achter
dijklichamen, zijn deze kleine werken tot vier bouwlagen hoog. Ook omdat een aantal brugkazematten
gebouwd zijn uit overwegingen van neutraliteit, en zowel in oostelijke als westelijke richting kunnen vuren,
is er internationaal sprake van vestingwerken met een uniek karakter.
De nauwe verwantschap met het strategische landschap is ook te zien bij de gietstalen kazemat.
Met een hoog in de dekking geplaatst schietgat en een laag profiel is dit werk vrijwel onzichtbaar
opgenomen in het grondlichaam van bijvoorbeeld een inundatiekade. Voorzien van een zware mitrailleur
of pantserafweergeschut kan de bezetting moeiteloos frontaal of echarperend vuur op inundatie of acces
uitbrengen. Voor de Rivierenstelling tekent CITB de lichte G- en B-kazemat, bestemd voor toepassing in
kleine kring- of egelstellingen, waarbij de eerste bestemd is voor het uitbrengen van frontaal vuur, terwijl
de B-kazemat achter de dijk met flankerend vuur een doorgebroken vijand af kan stoppen. Ook hier is bij
het ontwerp het strategische landschap van rivier en dijk bepalend voor de aard van de te ontwerpen
vestingwerken: de lichte gietstalen kazemat als onderdeel van dijk of terreinverheffing, de kleine B-kazemat
verscholen achter de dijk. Hoewel de legerleiding de ontwikkeling van de gietstalen kazemat in 1935 steunt,
stuit deze op weerstand bij de lagere tactische commandanten en eerstaanwezend ingenieurs. Zij menen
dat de kwetsbaarheid van het frontale schietgat van de betonkazemat overdreven is, vinden het schootsveld
van de koepelkazemat te beperkt en achten die ook kwetsbaar in geval van nabijverdediging.
Die nauwe relatie met het strategische landschap, waarbij het CITB streeft naar kazematten die zo
gering mogelijk zichtbaar zijn, is niet door een ieder binnen het leger als een leidende ontwerpopgave
ervaren. Opvallend is dat tussen 1914 en 1940 de tactische commandanten telkens opnieuw pleiten voor
ruime schootsvelden en dus de toepassing van frontale, zo groot mogelijke schietgaten. Dit zorgt keer op
keer voor discussie met de technische autoriteiten en resulteert niet alleen in kwetsbare kazematten, maar
ook in vertragingen in de bouw. Een voorbeeld betreft de S-gevechtsdekking uit 1939. De voorkeur van de
tactische commandanten voor toepassing van deze gevechtsdekking boven de G-kazemat in de
Rivierenstelling en Vallei-Peel-Raamstelling is zo groot, dat er in 1939 niet alleen een overschot aan
gietstalen koepels ontstaat, maar dat bovendien het veldleger dit ontwerp van de gevechtsdekking zelfs
verheft tot uitgangspunt voor vestingbouw vanwege het Betonplan. Dit kan de opperbevelhebber niet
accepteren. Hij beveelt het CITB om nieuwe werken voor het Betonplan te ontwerpen. Maar het uitblijven
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van strategische keuzes, de steeds wisselende tactische eisen en de onderlinge ontwerpconcurrentie tussen
Secties V veldleger en Vesting Holland enerzijds, en CITB anderzijds, zorgen ervoor, dat uiteindelijk niet één
kazemat van dat Betonplan daadwerkelijk is gebouwd. In mei ’40 is niet één stelling vestingbouwkundig
gereed voor het leveren van hardnekkige weerstand.
Er zijn in de jaren tussen 1914 en 1936 veel inspanningen gedaan om het strategische landschap
van de Vesting Holland te versterken. Ondanks de bezuinigingen op defensie in het algemeen en op
vestingwerken in het bijzonder, is er met de compensatie van infrastructurele werken zoals Afsluitdijk,
Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal op innovatieve en structurele wijze bijgedragen aan de
versterking van het strategische landschap en de modernisering van de vestingwerken van Vesting Holland.
Het zijn, anders dan vóór 1914, vestingbouwkundige activiteiten die ten nauwste aansluiten op het
waterstaatskarakter van het landschap, in plaats van opvallende verdedigingswerken. Het resulteert in een
waterstaatkundig uitmuntend voorbereid Oostfront, dat op de meest kwetsbare plekken is voorzien van
krachtige en moderne, want goeddeels niet zichtbare, vestingwerken. De vraag die we ons stellen, is: is dat
unieke karakter door alle betrokkenen bij de vestingbouw herkend en erkend? Het antwoord op die vraag
kan niet anders dan ‘nee’ zijn. Aan het Oostfront Vesting Holland is in mei ’40 immers nauwelijks een schot
gelost. Vanaf 1938 is er een overdaad aan geld beschikbaar voor vestingbouw. En de legerleiding investeert
dat in tal van stellingen en vestingwerken, maar nauwelijks in de Vesting Holland, het hart van het land. Een
vesting, die sinds jaar en dag bestemd is voor de eindstrijd, en waar sinds 1926 de commandant veldleger
ook commandant Vesting Holland is. Men investeert zonder visie. Dat is, vanuit vestingbouwkundig
oogpunt, een belangrijke reden voor het echec van mei ‘40. De vele inspanningen in Vesting Holland
resulteren in een terdege voorbereid, krachtig versterkt gevechtsterrein, uniek in internationale context.
De vesting is een monument voor het gezwoeg van een onbezongen generatie succesvolle vestingbouwers.
5. Hoe ontwikkelt de positie van het wapen der genie zich in de militaire organisatie? Is zij, zoals in de eeuw
voorafgaand, binnen het leger een factor van betekenis?
De achteruitgang van de invloed van het wapen der genie tussen 1914 en 1940 lijkt gelijke tred te hebben
gehouden met de terugloop van beschikbare middelen van de vestingbegroting. Nadat in 1914 de
bomvrijheid van de zojuist voltooide forten van de Stelling van Amsterdam nihil blijkt, krijgt de bouw van
permanente stellingen pas in 1917 een impuls. Deze bouwcampagnes zijn niet voltooid en de bezuinigingen
in de jaren na de mobilisatie op de dode weermiddelen zorgen ervoor dat de betekenis en de invloed van
het wapen der genie verder afneemt. De aandacht van de legerleiding is na 1920 gericht op het zoveel als
mogelijk ontzien van het veldleger bij de bezuinigingen.
Daarbij komt dat tot 1914 verdedigingswerken over het algemeen groot, technisch gecompliceerd
en dominant in het krijgsplan zijn. Het is een bouwopgave voor technisch uitstekend geschoold kader; een
opgave die de tactische commandanten overlaten aan de genie. Hoe anders is dat met de eenvoudige
schuilplaatsen en kazematten. Deze volgen ‘als vanzelf’ de strategische en tactische grondslagen van de
opstelling van troepen, bepaald door de tactische commandanten. De bouwkundige opgave is gedecimeerd,
ten opzichte van de vestingbouw rond 1900. Wanneer een genist een gestandaardiseerd ontwerp voor
schuilplaatsbouw vastlegt, dan kunnen tactische commandanten het karwei zelf klaren. Daar komt bij dat
versterkingsplannen in vredestijd steeds minder voorkomen: de vestingbouwkundige activiteiten van de
genie beperken zich goeddeels tot maatregelen ter compensatie. Dit tast de positie van het wapen der genie
verder aan: de invloed van het wapen is tussen 1918 en 1936 gemarginaliseerd.
De instelling van de Vesting Holland in 1922 is weliswaar primair een bezuinigingsmaatregel, maar
heeft ook een belangrijke vereenvoudiging in de bevelstructuur tot gevolg. Daarnaast ontstaat door
samenvoeging van het CIB en het TB tot het bureau CITB, onder aansturing van de inspecteur der genie, dat
in het Haagse machtscentrum al snel uitgroeit tot een autoriteit is op het gebied van het integrale
vestingbouwkundige ontwerp. Opvallend is dat daarbij het hoofd een steeds machtiger positie krijgt, omdat
actuele kennis zich daar mee en meer concentreert. De in de periode van de fortenbouw dominante
structuur met machtige regionale eerstaanwezend ingenieurs blijft ook na oprichting van het TB bestaan,
maar verliest na 1935 aan invloed, ten gunste van het CITB. Dit was geen gewenste, laat staan
gecoördineerde ontwikkeling, maar het gevolg van de afname van de vraag naar vestingwerken. De
ingenieurs hebben slechts een uitvoerende rol, wanneer Defensie met geld van derden
compensatiekazematten bouwt. Daarbij corrigeert het CITB hun werk regelmatig, omdat de tactische eisen
niet corresponderen met verantwoorde vestingbouw.
Dit kleine Haagse CITB is verantwoordelijk voor het ontwerp van de grote compensatiewerken. Die
concentratie van kennis en kunde heeft een belangrijk nadeel: steeds meer van de opdrachten lopen via het
CITB en de inspecteur laat zijn oor in belangrijke mate naar dit bureau hangen. Door de aanstelling van De
Man als hoofd CITB is dit proces versneld. Zijn nieuwe ontwerpen, zoals de G-kazemat, zijn voor de tactische
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commandanten en de eerstaanwezend ingenieurs typologisch, tactisch en technisch dermate nieuw, dat zij
deze werken niet altijd begrijpen. Het is het bijzondere inzicht en de kennis van de eenling De Man, die tot
de innovaties leidt. Dit draagt bij aan de groei van een gezaghebbend, maar geïsoleerd CITB. De Man is niet
alleen kapitein op het CITB-schip, hij draagt na 1935 als enige de innovatie van het vestingbouwkundig
ontwerp, zoals hij vóór zijn tijd als eerstaanwezend ingenieur in Breda ook hoofdverantwoordelijk is voor
de ontwerpen uit het voorschrift VII. Zijn dominante positie is eerder in 1922 al bevestigd vanwege de
rapportage, die hij met Cramwinkel opstelt vanwege het bezoek aan de Franse en Belgische slagvelden.
De beperkte kennis en kunde van de ingenieurs blijkt pijnlijk duidelijk uit hun reacties op de
introductie van de gietstalen kazemat in 1936. Na een uitvoerende rol bij de bouw van brugkazematten in
1935-‘36 is de positie van deze ingenieurs aan verdere erosie onderhevig: zij zijn belast met de bouw van
grenskazernes en de inspecteur der genie richt voor de aanleg van de Rivierenstelling Bureau Stellingbouw
op. Zij zijn daarna slechts incidenteel betrokken bij het ontwerp van vestingwerken. Dan blijkt opnieuw
hoezeer hun kennis verouderd is: zie het ombouwen van de schuilplaatsen Type ’18 of het ontwerp van de
carapace van Fort Blauwkapel. Het is onduidelijk of de legerleiding zich voldoende bewust is van de
marginalisering van de vestingbouwkundige rol van de Eerstaanwezendschappen, in relatie tot de
belangrijke rol die deze groep in tijden van crisis zal hebben te vervullen als toegevoegd genist. Opvallend
is bijvoorbeeld, dat moderne vestingwerken zoals de G-kazemat tijdens de mobilisatie op aanwijzing van
de tactische commandanten door die genisten op kwetsbare plekken zoals fortwallen zijn gebouwd,
waardoor het tactische voordeel van die kazematten teniet is gedaan.
Al rond 1925 is te merken dat jonge genisten als Mattern en Spanjaerdt-Speckman moeite hebben
aansluiting te vinden op recente technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan in de
Nederlandse defensie. Mattern prefereert in 1922 bij schuilplaatsbouw de toepassing van ongewapend
beton boven gewapend beton. En in 1929 en 1932 blijkt uit de presentatie van hun beelden voor moderne
vestingwerken in het Oostfront, die niet anders zijn te karakteriseren als romantische dromen, dat zij de
financiële werkelijkheid uit het oog zijn verloren, maar ook dat zij de essentie van het strategische
landschap ter plaatse eenvoudig niet begrijpen. In dit verband is het ook opmerkelijk dat er zich na de
generatie De Man nauwelijks jonge genisten aandienen, die blijk geven van enig buitengewoon ontwikkeld
talent voor de vestingbouw. Het lijkt of in het militair onderwijs na 1920 de aandacht voor dit onderwerp
is afgenomen. Mogelijk heeft dit gebrek aan aanwas bijgedragen aan de marginalisatie van de bouwdienst.
Dit, terwijl het wapen weliswaar stevige programmatische bezuinigingen te verwerken kreeg, maar
nauwelijks op de organisatie. Het gebrek aan middelen op de vestingbegroting draagt er aan bij dat er
onvoldoende gelegenheid is om bouwkennis en -ervaring breed op peil te houden. In die zin is het tekenend
dat de gepensioneerde KNIL generaal Van de Kasteele het hoofd van het Bureau Stellingbouw leidt.
In de aanloop naar mei ‘40 blijkt dat de vredesvoorbereiding van vestingbouw niet afdoende is
geweest. Het langdurige uitstel van de bouw van versterkingen kan de genie, op de wijze waarop het wapen
functioneert, niet meer inhalen. Wanneer er na 1938 via de begroting van Defensie op grote schaal middelen
voor vestingbouw beschikbaar komen, blijkt het wapen al rap dermate overvraagd, dat de inspecteur
maatregelen moet treffen, zoals de oprichting van het BS, om de productie gaande te houden. In 1939
veroorzaakt de ongecoördineerde en ongestructureerde wijze waarop de legerleiding voor de betonnering
van stellingen kiest, in combinatie met de resultaten van de ontwerpactiviteit bij de Secties V, voor
ministeriële bemoeienis. Stellingbouw is plots dominant in het proces van oorlogsvoorbereiding van het
veldleger, zelfs ten koste van de geoefendheid van de troepen.
Hoewel stellingbouw de agenda in 1939-‘40 domineert, blijkt de genie niet in staat om eenduidig
en krachtig te adviseren. Het wapen kan het bouwproces, dat juist nu efficiënt en effectief moet zijn,
onvoldoende effectief beïnvloeden. Sterker nog: het werkt vanwege de spreiding van de personele
middelen, en daarmee kennis, juist versplintering in de hand. Het is tekenend dat de verantwoordelijk
genisten voor de Vesting Holland, het veldleger en de inspectie bij de voorbereiding van het Betonplan voor
de Tweede Lijn elkaar niet hebben opgezocht. Zij vinden, eenmaal toegevoegd aan de oorlogsorganisatie,
elk voor zich het wiel uit, in plaats van de verbinding te zoeken. Er is eenvoudig geen contact tussen de
Secties V van de stellingen; ook in deze doet de mobilisatie denken aan de mobilisatie 1914-‘18.
Verdeeld, zonder macht en kracht, maar, zoals de genisten in het Interbellum al deden, werkend
vanuit de beste intenties, dragen zij bij aan een ineffectieve voorbereiding op de oorlog die komen gaat. De
zwakte van het wapen blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het geen vuist kan maken, wanneer de commandant
veldleger zich obstinaat verzet tegen invloed van de inspecteur der genie bij ‘zijn’ stellingbouw. Het is de
opperbevelhebber zelf die knopen door moet hakken, om het proces van stellingbouw gaande te houden.
De bouwkundig genist is niet meer de machtige fortenbouwer van weleer, maar heeft steeds meer de rol
van ‘uitvoerder’ in het proces van kazematbouw: daarmee ondergraaft zij de positie van het wapen verder
en draagt zij bij aan de afkalving van de invloedsfeer. De analyse van het proces van vestingbouw tussen
1914 en 1940 leidt voor de bouwdienst van het wapen der genie tot één conclusie: deze genisten hebben,
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steeds minder in de melk te brokkelen. Vreemd genoeg houdt dat geen verband met een afgenomen
betekenis van vestingwerken, integendeel. Hoewel zij in het interbellum belangrijke werken bouwen,
gebeurt dat door de aard van de werken in toenemende mate aan de leiband van tactische commandanten.
De omstreeks 1900 nog machtige positie van de bouwdienst van het wapen is uitgehold: de invloed van de
genie op een samenhangende, effectieve vestingbouw, na 1914 al tanende, is in 1940 verder in betekenis
afgenomen.
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Bijlage 1. Kleine portretten: sleutelfiguren in het wapen der genie, 1914-‘40
Beltman, G.C.
Geboren op 15 februari 1879, Leerdam, op 29 juli 1899, na afronding van zijn studie als cadet voor het
wapen der genie bij de KMA, bevorderd tot 2e luitenant, op 2 september 1901 tot 1e luitenant. Hij is tussen
1903 en 1906 actief in Nijmegen, onder meer bij de kazernebouw aan de Groesbeekseweg. Daarna
gestationeerd bij het Inundatiebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en tussen 1909-‘12 verantwoordelijk
voor de bouw van forten Uithoorn, Aan de Amstel en Aan de Drecht in de Stelling van Amsterdam.
Bevordering tot kapitein op 6 juni 1910. In 1914 non actief te Amsterdam, 1915-‘18 dienst bij de
genietroepen. Tijdens de mobilisatie belast met de aanleg van tijdelijke kampementen voor internering,
vluchtelingen en krijgsgevangenen. In 1919 eerstaanwezend ingenieur te Amersfoort. Op 1 februari 1922
bevorderd tot luitenant-kolonel en benoemd op die post te Amsterdam. Nadat hij op 10 oktober 1929 is
bevorderd van luitenant-kolonel tot kolonel benoemd tot commandant van het 1e Geniecommandement te
Breda. In 1931 volgt zijn aanstelling als commandant Regiment Genietroepen en drie jaar later, in
september 1934, als inspecteur der genie. Op 1 november 1934 is Beltman bevorderd tot generaal-majoor,
waarna hij in 1935 met pensioen gaat.975
Berkhout, A.D.J.
Geboren in 1861, 2e luitenant wapen der genie op 5 juli 1881, 1e luitenant 13 maart 1888, kapitein 20 juni
1889, majoor 4 juli 1911. In 1913 toegevoegd aan de Inspecteur der Genie. Berkhout is in januari 1913
aangesteld als chef van het nieuwe Technisch Bureau. Op 30 oktober 1914 bevordering tot luitenantkolonel. 1915 plaatsing te Utrecht. In 1919 is hij daar nog werkzaam. Belast met ontwerp en bouw van Fort
De Ruyter bij Vlissingen en verzwaring geschut Fort Kijkduin in de Stelling van Den Helder. Op 30 oktober
1916 bevorderd tot kolonel, op 1 mei 1919 tot generaal-majoor en aanstelling als inspecteur der genie. In
december 1933 bereikt hij als generaal de pensioengerechtigde leeftijd. Berkhout is als luitenant al
bevriend met J.Z. Stuten.976
Beudt, F.A.J.L.
In 1879 te Amsterdam geboren. Beudt is na zijn studie aan de Koninklijke Militaire Academie benoemd tot
2e luitenant wapen der genie op 29 juli 1898, tot eerste luitenant op 2 september 1901, geplaatst bij korps
genietroepen. In 1903 gestationeerd bij de eerstaanwezend ingenieur te Den Helder, waar hij onderhoud
en beheer voor rekening neemt. In 1908 overgeplaatst naar Inundatiebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Op 1 april 1909 bevorderd tot kapitein. Vanaf 1 augustus 1913 werkt hij aan het ontwerp van Fort
Coehoorn. Tijdens de mobilisatie bereidt hij inundaties voor, aanvankelijk te Muiden en in 1915-‘17 te
Muiderberg, vanaf 1918 bij de staf. Die inundaties beziet Beudt in samenhang met de verdedigingslinies,
nadat in Frankrijk en België de bewegingsoorlog verstart tot een stellingoorlog. Vanaf 1 januari 1919 chef
Centraal Inundatiebureau te ‘s-Gravenhage. Op 9 juni 1919 bevordering tot majoor en een week later, op
16 juni benoemd tot eerstaanwezend ingenieur te Groningen. Op 1 februari 1922 bevordering tot luitenantkolonel. In maart 1935 verlaat hij het leger en treedt in dienst van Gemeente Groningen voor de uitvoering
van een bezuinigingsprogramma.977
Cool, W.H.
Geboren in 1882, op 22 juli 1902 bevordering tot 2e luitenant wapen der genie, 27 juli 1904 bevordering
tot 1e luitenant, 1 november 1912 tot kapitein. In 1914-‘16 leraar aan de Koninklijke Militaire Academie
maar in 1917-‘18 toegevoegd aan de inspecteur der genie. Tijdens de mobilisatie in 1916 als kapitein actief
met de bouw van schuilplaatsen in en rond Willemstad. Daartoe maakt hij een studiereis naar het BelgischDuitse front bij Diksmuide. Sinds 2 december 1919 op non-actief te ’s-Gravenhage. Sinds 1923 niet meer
opgenomen in Naam- en Ranglijst der officieren. Hij is in 1933 algemeen secretaris van het Koninklijk
Instituut voor Ingenieurs. In 1939 is hij als reserve majoor Wouter H. Cool namens de Algemene Vereeniging
van Nederlandsche Reserveofficieren aanwezig op de begrafenis van generaal Snijders. Overleden op 10
november 1958.978

Voor alle onderstaande gegevens is gebruik gemaakt van de Naam- en ranglijst der officieren, jaren 1914 tot en met 1940.
Provinciale Noordbrabantsche en Bossche Courant, 12-10-1929, Het Vaderland, 1-12-1933, 15-9-1934.
976 Algemeen Handelsblad, 4-12-1933.
977 Nieuwsblad van het Noorden, 28-3-1935
978 Het Vaderland, 25-4-1935.
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Cramwinckel, J.C.
Geboren in 1877, na zijn studie aan de Koninklijke Militaire Academie op 29 juli 1899 2e luitenant wapen
der genie, op 2 september 1901 1e luitenant en van genietroepen overgeplaatst naar de staf der genie,
Stelling van Amsterdam. Op 15 augustus 1910 bevordering tot kapitein, in het garnizoen van Amsterdam.
In 1914 bij het 2e Geniecommandement, Amsterdam. 1915-‘16 aangesteld bij de KMA, 1919 daar nog
werkzaam. In 1917-‘18 toegevoegd aan de inspecteur der genie. Op 1 november 1919 bevordering tot
majoor, commandant 2e bataljon regiment genietroepen. Actief als docent Versterkingskunde, KMA. In
oktober 1920 bericht de Haagsche Courant dat Cramwinckel met De Man is geselecteerd voor een studie
naar de ontwikkeling van de vestingbouw op de Franse en Belgische slagvelden. Op 14 augustus 1923 oefent
onder zijn leiding bij Soesterberg een bataljon verbindingstroepen, regiment genietroepen. Drie jaar later,
op 1 mei 1926, bevordering tot luitenant-kolonel. Hij blijft deel uitmaken van garnizoen Utrecht, als
bataljonscommandant. Op 3 oktober 1929 benoeming tot commandant regiment genietroepen. Op 12
oktober 1929 bevordering tot luitenant-kolonel, op 29 november 1929 tot kolonel. In 1930 overlijdt de
officier op 53-jarige leeftijd.979
Dooden, C.W. van
Geboren 16 september 1884, Amsterdam. Op 5 juli 1905 (jaargenoot W. Dudok) het examen officier wapen
der genie afgelegd; bevorderd tot 2e luitenant en op 14 november 1907 tot 1e luitenant. Op 19 maart 1910
geplaatst bij de genietroepen en op 24 juli 1913 bevordering tot kapitein. In 1914-’19 speciale dienst, staf
regiment genietroepen (in 1916 commandant detachement Amsterdam, Verlichtingstroepen, doet
experimenten met onder stroom zetten van inundaties), 1920-‘22 commandant van de verlichting- en
radiotelegrafiecompagnie. In september 1924 benoemd tot chef CITB. Op 1 september 1929 bevordering
tot majoor. In 1933 lid Raad van Bestuur, Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. Bevordering tot luitenantkolonel op 1 mei 1934. In augustus 1935 troependienst bij het Regiment Genietroepen; per 1936
eerstaanwezend ingenieur te ‘s-Gravenhage. In april 1938 benoemd tot commandant 1e
Geniecommandement. Per november 1938 wisselt hij stuivertje met H.L. van Roijen: na bevordering tot
kolonel op 1 mei 1938 commandant 2e Geniecommandement, Amsterdam. In 1939-‘40 is van Dooden hoofd
Inundatiedienst Vesting Holland en hoofd Sectie V Algemeen Hoofdkwartier, belast met stellingbouw. In
1942 afgevoerd in krijgsgevangenschap; rond 1 juni 1945 eervol ontslag en in 1946 bevorderd tot generaalmajoor titulair (buiten dienst); in 1947 benoemd tot hoofd Bureau Registratie van Verdedigingswerken.
Overleden op 23 juni 1948 te Amsterdam.980
Hackstroh, P.A.M.
Geboren in 1864, bevordering tot 2e luitenant in het wapen der genie op 8 juli 1884, tot 1e luitenant op 14
februari 1891, tot kapitein op 15 november 1900, in 1914 eerstaanwezend ingenieur te ’s-Hertogenbosch.
Op 29 augustus 1914 bevordering tot majoor. In 1915 reserveofficier genietroepen met onbepaald verlof.
Dienst bij genietroepen. Per 1 november 1916 bevordering tot luitenant-kolonel. Vanaf 1922 komt zijn
naam niet meer voor in de Naam- en ranglijst der officieren.
Kasteele, L.C.A. van de
Louis Christiaan Alexander van de Kasteele, geboren in november 1884 in Utrecht. Op 2 augustus 1902 als
cadet van de Cadettenschool geplaatst op de KMA. Op 5 juli 1905 heeft hij met goed gevolg het
officiersexamen wapen der genie Oost-Indië afgelegd. Bevordering tot 2e luitenant op 24 juli 1905, tot 1e
luitenant op 9 juni 1906, tot kapitein bij het Wapen der Genie, Batavia, in 1914. Op 2 november 1929
bevordering tot kolonel en aanstelling als inspecteur der genie aldaar. Bevordering tot generaal-majoor op
14 mei 1932. Lid van Commissie van Toezicht van De Ingenieur in Nederlandsch-Indië, 1934. Op 30 maart
1935 pensioen, vervolgens benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. In 1936-‘38 is
hij via KB als secretaris generaal actief bij het 8e Internationale Wegencongres, ’s-Gravenhage. In 1939
benoeming van de generaal-majoor buiten dienst tot hoofd Bureau Stellingbouw. Arrestatie als
commandant Ordedienst Zuid-Holland op 13 maart 1943; via Amersfoort, Haaren (NB) en Natzweiler naar
Dachau, waar vlektyfus op 16 februari 1945 een eind aan zijn leven maakt.981

Nieuws van de Dag, 2-11-1909, Algemeen Handelsblad, 13-8-1910, Haagsche Courant, 31-10-1919, 1-10-1920, 3-10-1929, Het
Vaderland, 14-8-1923, 22-4-1926, Provinciale Drentsche en Asser Courant,12-10-1930, 29-11-1930.
980 Haarlems Dagblad, 5-7-1905, Het Vaderland, 5-9-1924, 25-4-1935, De Tijd, 1-11-1938, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
Courant, 5-4-1938. Dispositief- en Kaderlijst Vesting Holland, www.zuidfront-holland1940.nl (geraadpleegd 11-12-2019) en
www.stelling-amsterdam.nl (geraadpleegd 12-12-2019), hoofdstuk ‘mensen’.
981 Leidsch Dagblad, 13-9-1902, Haarlems Dagblad, 5-7-1905, Middelburgsche Courant, 14-5-1932, Nieuwe Leidsche Courant, 30-81933, De Kampioen, 1937, 24, 53, 1938, 4, 54, De Ingenieur in Nederlandsch-Indië, 1e jrg, 1, februari 1934, IJmuider Courant, 22-121936.
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Man, J.H. de
In 1907 rondt Johan Heinrich De Man de HBS af met zeer goede resultaten. Te jong is voor de Technische
Hoogeschool te Delft, is hij in 1908 aangesteld als cadet voor het wapen der genie, KMA. De zoon van
Amsterdams huisarts en gemeenteraadslid dr. C. de Man woont op 1 januari 1909, zo meldt de Almanak
KMA, op de Herengracht 175. Zijn vader heeft daar een praktijk en is van 1907-‘19 raadslid namens
kiesdistrict VII, fractie Unie-Liberalen. Op 29 juli 1911 bevordering tot 2e luitenant, tegelijk met Mattern. 29
juli 1913 bevordering tot 1e luitenant, toegevoegd aan de Inspecteur der Genie, bij het TB. De Man werkt
aan vestingbouwkundige ontwerpen en voorschriften. In 1916-‘17 gedetacheerd te Den Helder.
Bevordering tot kapitein op 29 juli 1919. Hij is dan werkzaam bij het TB, met o.a. Mattern en Spanjaerdt
Speckman. In 1920-‘27 in speciale dienst bij het departement van Oorlog, Ve afdeling. In 1928 kapitein in
het 1e bataljon pioniers, regiment genietroepen, bij commandant P.M. Vaillant. Per november 1932 lost hij
E. Scherpenhuijzen Rom af als eerstaanwezend ingenieur te Breda. Op 9 juni 1935 bevordering tot majoor,
waarna hij in augustus 1935 Breda verlaat voor de positie hoofd CITB te ‘s-Gravenhage. Bevordering tot
luitenant-kolonel op 1 mei 1940. Op 15 mei 1942 als krijgsgevangene afgevoerd naar Duitsland. In 1943
wegens gezondheidsproblemen uit gevangenschap teruggekeerd. De Man overlijdt korte tijd later als gevolg
van een tumor in het hoofd.982
[169 foto portret J.H. de Man, circa 1940, collectie J.C. de Man – Buschkens]

Mattern, C.
Mattern studeert sinds 1908 als cadet voor het wapen der genie aan de KMA. Op 1 juli 1911 voldoet hij met
goed gevolg het examen voor 2e luitenant. Op 30 juni 1912 als 2e luitenant ontheven van een detachering
van twee maanden aan de Normaalschietschool te ‘s-Gravenhage. Op 29 juli 1913 bevorderd tot 1e luitenant,
in 1914 dienst bij de genietroepen. 1916-‘17 voert hij als 1e luitenant het bevel over een technische
spoorwegcompagnie van 120 man te Heerlen. In 1919 toegevoegd aan het CIB, op 29 juli 1919 bevorderd
tot kapitein en werkzaam voor het TB. In 1920-‘24 werkzaam bij de 1e pioniercompagnie, genietroepen. Op
23 april 1926 is Mattern bevorderd tot kapitein. Hij is sinds 1925 belast met speciale diensten bij het
regiment genietroepen, Utrecht. Op 1 oktober 1925 overgeplaatst naar de staf der genie, standplaats
Utrecht. In 1930 benoemd tot eerstaanwezend ingenieur te Bergen op Zoom, in 1932 te Amsterdam. Op 1
januari 1936 volgt bevordering tot majoor en een aanstelling als hoofdinstructeur van de staf 1e regiment,
brigade genietroepen. Tijdens de mobilisatie van 1939-‘40 is hij hoofd Sectie V, Hoofdkwartier Veldleger.983
Panthaleon, Baron van Eck, R. van
Geboren in 1866, bevorderd tot 2e luitenant in het wapen der genie op 29 augustus 1886, tot 1e luitenant
op 16 maart 1893, tot kapitein op 29 juli 1901, tot majoor op 29 augustus 1914, tot luitenant-kolonel op 29
augustus 1916, tot kolonel op 1 mei 1919 en ten slotte tot generaal-majoor op 1 februari 1922. Per die
datum inspecteur der genie en hoofd van de Ve afdeling van het departement van Oorlog; bevordering tot
luitenant-generaal; overleden op 20 januari 1957.
Raaijmaakers, M.
Op 29 oktober 1874 te Grave geboren. Op 30 augustus 1890 toegelaten als cadet voor het wapen der genie
bij de KMA. Bevorderd tot 2e luitenant op 23 juli 1894, tot 1e luitenant op 22 september 1898. Op 30
september 1904 bevordering tot kapitein en tien jaar later, op 23 december 1913, is hij adjudant bij het
regiment genietroepen. In 1915-‘17 standplaats te Utrecht, adjudant in de staf regiment genietroepen. Op 6
november 1916 bevordering tot majoor. In 1919 benoemd tot eerstaanwezend ingenieur te Amersfoort. Op
28 mei 1919 overplaatsing naar staf der genie; werkzaam op departement van Oorlog, als hoofd TB. Op 9
juni 1919 bevordering tot luitenant-kolonel; 1 mei 1926 tot kolonel en op 9 oktober 1929 tot generaalmajoor. Op die laatste datum is hij aangesteld als inspecteur der genie en hoofd van de Ve afdeling van het
departement. Op 1 november 1934 volgt zijn bevordering tot luitenant-generaal; een half jaar later, op 15
april 1935, is hij benoemd tot inspecteur militaire luchtvaart. Overleden op 11 juni 1965.984

Mededeling mevrouw De Man-Buskens, Noordwijk 1999. De Telegraaf, 9-7-1909: C. de Man, raadslid Kiesdistrict VII, kandidaat
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983 Haagsche Courant, 1-7-1911, 20-6-1912, Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1-10-1917, Het Vaderland, 23-4-1926.
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Roijen, H.L. van
Na zijn studie als cadet voor het wapen der genie volgt bevordering tot 2e luitenant op 25 juli 1906 en tot
1e luitenant op 6 februari 1909. Hij is in 1907-‘08 tewerkgesteld als 2e luitenant te Arnhem, waar hij werkt
aan de bouw van de kazerne te Ede. In 1914-‘15 standplaats te Utrecht. Tussen 1916-‘22 maakt hij deel uit
van het regiment genietroepen, o.a. als commandant 3e Compagnie Veldpioniers. Kort daarna is Van Roijen
hoofd Sectie V IIIe Divisie. In 1924 toegevoegd aan het departement van Oorlog, o.a. souschef Ve Afdeling,
ook toegevoegd hoofdofficier van de inspecteur der genie. Op 1 augustus 1929 volgt bevordering tot majoor.
In 1933 bevorderd tot luitenant-kolonel en in 1934 benoemd tot eerstaanwezend ingenieur te Amersfoort.
Per februari 1937 is hij directeur van het Luchtvaartbedrijf. Per 1 november 1937 bevordering tot kolonel
en op 1 november 1938 benoemd tot commandant 1e Geniecommandement. Tijdens de mobilisatie van
1939-‘40 is hij aangesteld als hoofd Sectie V van het Hoofdkwartier Oostfront Vesting Holland.985
Roorda, J.E.
Geboren in 1867. Bevorderd tot 2e luitenant wapen der genie op 25 juli 1887. Bevordering tot 1e luitenant
op 22 oktober 1894, tot kapitein op 24 oktober 1902, tot majoor op 6 november 1916, tot luitenant kolonel
op 9 juni 1919. Als majoor is hij eerstaanwezend ingenieur van Haarlem in de periode 1914-1918, waarna
hij dezelfde positie heeft te Amsterdam. Roorda is in 1922 aangesteld als commandant 2e
Geniecommandement. Op 1 mei 1926 vindt zijn bevordering tot generaal-majoor plaats, waarna benoeming
tot inspecteur der genie en hoofd van de Ve afdeling van het departement van Oorlog.
Scharroo, P.W.
Geboren op 16 september 1883 te ‘s-Gravenhage. Scharroo is in 1901 als cadet voor het wapen der genie
toegelaten bij de KMA. Op 22 juli 1904 bevorderd tot 2e luitenant; geplaatst bij de staf der genie te Arnhem,
belast met de bouw van de infanteriekazerne te Ede. Op 22 juli 1906 bevorderd tot 1e luitenant;
overgeplaatst naar Eerstaanwezendschap Amersfoort. Kort daarna geplaatst bij de staf Nieuwe Hollandse
Waterlinie te Utrecht, waar hij naar eigen zeggen veel opstak van de bouw van verdedigingswerken door
burgeraannemers. In die tijd publiceert hij ‘Berekeningen van bouwkundige constructies’. In 1912
aanstelling als docent aan de KMA; op 3 juni 1913 bevordering tot kapitein. In 1914 gemobiliseerd in de
Stelling van Amsterdam, alwaar secretaris Centrale Sportcommissie. Omstreeks 1915, na overplaatsing
naar de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak verantwoordelijk voor de elektrificatie van
stellingen en Willemstad. Tussen 1918-‘25 leraar HKS. In 1925 aanstelling als eerstaanwezend ingenieur te
Amersfoort; hij ontdekt er het graf van J.A. Comenius in Naarden. In juni 1926 gewerkt aan de versterking
acces rijksweg Amsterdam-Naarden-Laren. In juli 1927 is er sprake van benoeming tot commandant der
Luchtvaartafdeeling te Soesterberg, maar na de bevordering tot majoor op 1 mei 1928 in november 1928
overgeplaatst naar Utrecht, hoofdinstructeur 1e bataljon regiment genietroepen, later commandant 2e
bataljon. Hij is dan docent aan KMA en HKS. Op 24 december 1930 bevorderd tot luitenant-kolonel. Op 1
november 1937 bevordering tot kolonel, aanstelling als commandant brigade genietroepen. In 1940
commandant kantonnement Rotterdam. Bekend als promotor Olympiade Amsterdam (1915-‘29), als lid
dagelijks bestuur (na juni 1926), vicevoorzitter en algemeen secretaris (april 1927) en vertegenwoordiger
Olympisch Comité (1924-‘46) en lid Uitvoerend Comité (tot 1953). Erelid IOC, voorzitter (1915-‘28) en
erelid Koninklijke Nederlandsche Atletiek Unie, erelid Nederlandsche Krachtsportbond, president
Permanente Bureau Internationale Sportfederaties (1924-‘28); lid Algemeen College van Advies
Lichamelijke Opvoeding Nederland (1919-‘33); voorzitter KNAU; voorzitter Genootschap Geschiedenis der
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen. Publiceert over betonconstructies, vooral civiele
toepassingen. Vanaf 1924 redacteur Het Bouwbedrijf; leidt 45 jaar Betonjaarboek, acht jaar het
Houtjaarboek. In 1941 pensioen; op 15 mei 1942 afgevoerd in krijgsgevangenschap. Scharroo is in 1963
overleden.986
Schukking, W.H.
Geboren in 1886. Bevordering tot 2e luitenant wapen der genie op 25 juli 1906, tot 1e luitenant op 2 juli
1909, tot kapitein op 29 juli 1914. In 1928 als kapitein van de staf der genie toegevoegd aan de commandant
De Telegraaf, 15-2-1937, De Tijd, 1-11-1938. Dispositief- en Kaderlijst Vesting Holland, www.zuidfront-holland1940.nl
(geraadpleegd 30-4-2017).
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Arnhemsche Courant, 8-6-1906, De Maasbode, 11-5-1922, Bataviaasch Nieuwsblad, 28-11-1923. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26-71925, 12-6-1926. Sumatra Post, 16-6-1928. Limburgsch Dagblad, 11-4-1927 Het Vaderland, 11-4-1928, 28-11-1928, 11-07-1937, De
Gooi- en Eemlander, 17-7-1928, Leeuwarder Courant, 20-8-1963, Algemeen Handelsblad, 20-8-1963. W. Klinkert, ‘Volkskracht en
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Amsterdam 2014, 240-253.
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van de Vesting Holland. Op 1 november 1932 bevordering tot majoor. In 1933 aanstelling als
eerstaanwezend ingenieur te ’s-Gravenhage. Na zijn bevordering tot luitenant-kolonel op 1 november 1937
is hij commandant 2e regiment, later 3e regiment van de brigade genietroepen.
Spanjaerdt-Speckman, L.J.
Geboren op 9 september 1898 te Utrecht. Op 1 oktober 1915 toegelaten als cadet voor het wapen der genie
bij de KMA; op 2 juni 1916 bevorderd tot korporaal, op 9 juni 1917 tot sergeant, op 15 januari 1919 tot 2e
luitenant en toegevoegd aan de staf der genie, TB; op 12 augustus 1920 bevordering tot 1e luitenant,
plaatsing te ‘s-Gravenhage. Vanaf 1 augustus 1921 bij regiment genietroepen, waar op 15 oktober 1922
actief als officier speciale diensten, 3e bataljon verlichtings- en radiotelegrafiecompagnie. Aanstelling als
leraar KMA op 15 september 1925. Bevordering tot kapitein op 6 maart 1929. In 1932 actief bij 3e bataljon
regiment genietroepen. Op 1 mei 1933 aanstelling als adjudant inspecteur der genie. In oktober 1931 leraar
KMA. Per 28 april 1937 aanstelling als eerstaanwezend ingenieur te Gorinchem. Op 15 mei 1942 als
krijgsgevangene afgevoerd naar Duitsland. Na terugkeer op 29 mei 1945 volgt op 8 november tijdelijke
bevordering tot majoor en benoeming tot hoofd Inundatiebureau der genie. Op 1 mei 1946 tijdelijke
bevordering tot luitenant-kolonel en benoeming tot hoofd Bureau Militair Geologische Dienst en
Inundatiewezen. Op 7 oktober 1948 feitelijke bevordering tot majoor, een dag later tot luitenant-kolonel en
op 1 november 1948 tot kolonel. Sinds 1 november 1953 aangesteld als directeur Gebouwen, Werken en
Terreinen, met tijdelijke bevordering tot brigade-generaal. Op 6 april 1955 formele bevordering tot die
rang, ruim zes maanden later tot generaal-majoor. Op 22 november 1955 eervol ontslag vanwege
pensionering; op 26 december 1975 overleden.987
Staaij, F.E. van der
Geboren in 1886. Bevordering tot 2e luitenant wapen der genie op 19 juli 1907, tot 1e luitenant op 19 juli
1911, tot kapitein op 19 juli 1915. Sinds 1923 toegevoegd genieofficier, staf Vesting Holland. In 1928
toegevoegd aan de staf der genie, werkzaam in Breda. In 1929 benoemd tot eerstaanwezend ingenieur in
Nijmegen, vanaf 1934 dezelfde positie te Arnhem. Op 1 mei 1934 bevordering tot majoor, per 1940
toegevoegd aan het 1e regiment brigade genietroepen.
Stuten, J.Z.
Geboren op 29 juli 1857 in Doesburg, alwaar gehuwd in 1885. Op 27 augustus 1874 toegelaten als cadet
voor het wapen der genie bij de KMA; op 1 september 1875 bevorderd tot korporaal, op 5 juli 1876 tot 2e
luitenant en aanstelling bij het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs. De bevordering tot 1e luitenant volgt
op 2 september 1878. Na de reorganisatie van het wapen krijgt Stuten op 18 juni 1889 de rang van kapitein,
op 15 juni 1904 die van majoor en op 14 november 1907 die van luitenant-kolonel. Drie jaar later, op 1
november 1910, is hij aangesteld als hoofd van de Ve Afdeling op het departement. Op 1 november 1912
vindt de bevordering tot kolonel plaats en op 1 januari 1913 krijgt Stuten een promotie tot inspecteur der
genie. Na de bevordering tot generaal-majoor op 1 november 1914 is Stuten na de demobilisatie op 1 mei
1919 eervol ontslag verleend, vanwege pensionering. Op 26 augustus 1920 is hij benoemd in de titulaire
rang van luitenant-generaal. Nadat hij 43 jaar als officier verbonden is aan wapen der genie overlijdt Stuten
in december 1933.988
Tarel, H.J.H. van
Hendrik Jacob Harm van Tarel, geboren in 1886, studeert op 19 juli 1907 af als 2e luitenant, wapen der
genie, aan de KMA. De receptie voor zijn huwelijk op 31 juli 1914 te Meppel met Mien van Delden is vanwege
de mobilisatie “voorlopig uitgesteld”. In 1 november 1910 bevordering tot 1e luitenant, 1914 dienst bij de
genietroepen, juli 1915 bevordering tot kapitein en plaatsing te Breda. In januari 1919 is Van Tarel
overgeplaatst van Breda naar de genietroepen, Utrecht. In 1920-22 aldaar commandant van de
vestingtelegrafiecompagnie. In 1926 is hij benoemd tot eerstaanwezend ingenieur te Bergen op Zoom, maar
met kennisgeving dat hij daarna naar ‘s-Gravenhage gaat, als leraar aan de Hogere Krijgsschool. In 1930
werkt Van Tarel op die post. Op 23 november 1933 is hij bevorderd tot majoor, maar blijft leraar aan de
Hogere Krijgsschool. Hij publiceert op verzoek van de redactie drie artikelen op de voorpagina van De
Telegraaf over vestingwerken in moderne oorlogvoering en de gevolgen van de aanleg van Franse en
Belgische grensversterkingen. Van Tarel is hij een bron van kennis voor de Eerste Kamer, waar via de
memorie van antwoord op het voorlopig verslag de kiem is gelegd voor de Nederlandse grensversterkingen.
In 1936 is hij aangesteld als eerstaanwezend ingenieur van Utrecht, een functie waar hij in juli 1939 nog
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actief is. In augustus 1939 is hij bevorderd tot luitenant-kolonel. Sinds december 1940 is hij actief voor de
Ordedienst. Op 30 januari 1941 is hij door de Duitse bezetter gearresteerd. In Kamp Amersfoort overlijdt
hij op 1 februari 1942 ten gevolge van een longontsteking, op 55-jarige leeftijd.989
Vaillant, P.M.
Geboren in 1882. Op 22 juli 1902 bevorderd tot 2e luitenant in het wapen der genie, op 27 juli 1904 tot 1e
luitenant. Per 1 november 1912 tot 1915 dienst bij genietroepen. In 1919 is zijn standplaats Amsterdam.
Per 1 april 1921 is Vaillant, inmiddels bevorderd tot de rang van kapitein, benoemd tot eerstaanwezend
ingenieur te Breda. Op 31 maart 1924 bevordering tot majoor en de volgende maand overplaatsing naar
het regiment genietroepen, alwaar commandant 1e bataljon. In 1931 volgt zijn aanstelling als
eerstaanwezend ingenieur in Arnhem, in 1934 commandant van het korps pontonniers en torpedisten. In
juli 1937 levert Vaillant die functie in voor een aanstelling als commandant 1e Geniecommandement. Op 1
november 1937 is hij bevorderd tot kolonel. In april 1938 neemt hij hier afscheid, wegens benoeming tot
inspecteur der genie en hoofd Ve Afdeling, departement van Defensie. Hij is bevorderd tot generaal-majoor
op 1 november 1938.990
Wilson, J.J.C.P.
Geboren in Hoorn, 18 juni 1893, als zoon van een sigarenhandelaar. Aanstelling als cadet der genie bij de
KMA, op 9 september 1910. Op 13 juni 1911 is Wilson bevorderd tot korporaal en op 10 juni 1912 tot
sergeant. Op 19 juli 1913 volgt bevordering tot 2e luitenant, op 16 juli 1915 tot 1e luitenant. Tussen 1914‘17 is Wilson chef van het Verlichtingspark, Amsterdam. Na 30 juli 1917 is hij tot 1919 werkzaam op de
KMA. Op 16 mei 1922 is Wilson bevorderd tot kapitein en vanaf 2 november van dat jaar gedetacheerd bij
de Hogere Krijgsschool, ‘s-Gravenhage. In 1926 gedetacheerd bij de chef van de generale staf. In oktober
1926 is Wilson overgeplaatst naar de eerstaanwezend ingenieur te Arnhem en op 21 februari 1929 naar de
generale staf. Op 1 januari 1930 volgt een aanstelling als leraar strategie, krijgsgeschiedenis en militaire
aardrijkskunde, HKS. Op 2 november 1936 bevordering tot majoor. In 1937 is hij hoofdinstructeur, staf 3e
bataljon, regiment genietroepen. Op 16 april 1939 krijgt Wilson een aanstelling in de generale staf, hoofd
afdeling Operatiën. Op 1 mei 1940 bevordering tot luitenant-kolonel. Op 15 mei 1942 afgevoerd in
krijgsgevangenschap. Bij terugkomst op 28 mei 1945 volgt op 13 augustus tijdelijke bevordering tot kolonel
en aanstelling als inspecteur der genie. Op 8 november 1945 tijdelijke bevordering tot generaal-majoor en
benoeming tot plv. kwartiermeester generaal der landmacht. Op 1 juni 1946 is Wilson definitief geplaatst
in die functie. Bevordering tot generaal-majoor op 7 juni 1948, een dag later tot luitenant-generaal. Wilson
is op 1 oktober 1951 eervol ontslagen vanwege pensionering en op 29 december 1975 overleden.991
Zwart, J.
Geboren in Den Helder op 7 september 1890. Op 12 september 1907 is Zwart toegelaten tot de
Cadettenschool, en op 2 oktober 1909 overplaatsing naar KMA, wapen der genie. Bevordering tot korporaal
op 5 oktober 1909. In juli 1910 voorwaardelijk overgegaan naar tweede studiejaar. Op 5 oktober 1911
bevordering tot sergeant, op 20 juli 1912 tot 2e luitenant, met dienst bij de genietroepen. Op 21 oktober
1914 bevorderd tot 1e luitenant. 1917-‘19 dienst bij 3e pioniercompagnie. Op 16 juli 1920 bevorderd tot
kapitein, standplaats Amsterdam. Vanaf 1922 standplaats Den Helder. Na 1926 in speciale dienst, staf
regiment genietroepen. Na 31 juli 1929 tot 26 augustus 1935 werkzaam op de Ve afdeling van het
departement. Hij lost in 1935 De Man af als eerstaanwezend ingenieur in Breda. Op 2 november 1936 krijgt
hij de rang van majoor en op 1 mei 1940 die van luitenant-kolonel. Tijdens de mobilisatie hoofd Sectie V,
hoofdkwartier IIIe legerkorps. Op 15 mei 1942 afgevoerd in krijgsgevangenschap; na terugkomst op 2 juni
1945 tijdelijke benoeming als commandant Geniecommandement; op 15 november 1945 als hoofd
Geniedienst. Vanwege die functie is Zwart op 1 mei 1946 tijdelijk de rang generaal-majoor verleend. Op 1
januari 1948 definitieve bevordering tot kolonel en op 15 januari, benoemd als commandant van het 1e
Regiment Pioniers. Op 8 juni 1948 bevorderd tot generaal-majoor en aanstelling als hoofd der Genie, hoofd
Afdeling K1 ministerie van Oorlog. Op 1 november 1949 eervol ontslag wegens pensionering; overleden op
28 september 1965.992
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Lijst met afkortingen
AHK
AVP
BOUV
Brig A
BRV
BS
BZ
C
C1eGC
C2eGC
C Brig
CAD
CDK
Ch
ChCITB
ChGS
ChM
ChTB
CIB
CITB
CL
CNHW
COK
Cp
CRG
CSHDV
CSvA
CSvDH
CV
CVgH
CvP
DAM
DAV
DML
Dsn
DvD
DvM
DvO
DW
EaI
ETOG
Geh.Litt.
GC
GS
GS III
H
HBS
HCIB
HCITB
HKS
HKV
HKVgH
HTB
IdA
IdG
IMT
KB
KL
KMA
LB
LD
MAVORS
MS
MUG
MvD
MvF
MvM
MvO
MvS
MvSZ
MvW
NA

Algemeen Hoofdkwartier
Algemeen Verdedigingspark
Buitengewone Oproep Uitwendige Veiligheid
Brigade A
Bureau Registratie Verdedigingswerken, ‘s-Gravenhage
Bureau Stellingbouw
Bureau Zuiderzeewerken
Commandant
Commandant 1e Geniecommandement
Commandant 2e Geniecommandement
Commandant brigade
Centraal Archieven Depot ministerie van Defensie, ’s-Gravenhage
Commissaris der Koningin
Chef
Chef Centraal Technisch en Inundatie Bureau
Chef generale staf
Chef Marinestaf
Chef Technisch Bureau
Centraal Inundatie Bureau
Centraal Inundatie- en Technisch Bureau
Commandant luchtverdediging
Commandant Nieuwe Hollandse Waterlinie
Centrale Organisatie Kazemattenbouw
Commandopost
Commandant regiment genietroepen
Commandant Stelling van het Hollandsch Diep en Volkerak
Commandant Stelling van Amsterdam
Commandant Stelling van Den Helder
Commandant veldleger
Commandant Vesting Holland
Commissie van Proefneming
Directeur Artillerie Materieel
Directeur Algemeen Verdedigingspark
Directeur Materieel Landmacht
Doorsnede
Departement van Defensie
Departement van Marine
Departement van Oorlog
De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche Volk
Eerstaanwezend ingenieur
Eerst toegevoegd officier der genie
Geheim Litteratuur
Groepscommandant
Generale staf
Derde Sectie generale staf, geheime dienst
Hoofd
Hoofd Bureau Stellingbouw
Hoofd Inundatie Bureau
Hoofd Centraal Inundatie- en Technisch Bureau
Hogere Krijgsschool, ‘s-Gravenhage
Hoofdkwartier veldleger
Hoofdkwartier Vesting Holland
Hoofd Technisch Bureau
Inspecteur der artillerie
Inspecteur der genie
Indisch Militair Tijdschrift
Koninklijk besluit
Koninklijke landmacht
Koninklijke Militaire Academie, Breda
Lichte brigade
Lichte divisie
Maandschrift voor Officieren en Reserve-Officieren van alle wapens en diensten
Militaire Spectator
Maatschappij tot Uitvoering Gewapend Betonwerken
Minister van Defensie
Minister van Financiën
Minister van Marine
Minister van Oorlog
Minister van Staat
Minister van Sociale Zaken
Minister van Waterstaat
Nationaal Archief, ’s-Gravenhage

[266]

NA/FM
NLDA
NS
NIMH
OLZ
OVK
Pag
Pg
RWS
SB
Sectie I
Sectie V
SKeC
SDH
SV
TB
TBNBr
TBO
TBZL
Tl
TK
Tekening
VgH
VIS

Afbeelding Nationaal Archief, bewerkt door Frank Michels
Nederlandse Defensie Academie
Nederlandse Spoorwegen
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, ‘s-Gravenhage
Opperbevelhebber der land- en zeemacht
Orgaan der vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap
Pantserafweergeschut
Plattegrond
Rijkswaterstaat
Strategische Beveiliging
Eerste Sectie staven, tactische autoriteten
Vijfde Sectie staven, wapen der genie
NIMH, Sectie Krijgsgeschiedenis en Ceremonieel
Stelling van Den Helder
Strategische Voorzorgen
Technisch Bureau
Territoriaal bevelhebber Noord-Brabant
Territoriaal bevelhebber Overijssel
Territoriaal bevelhebber Zuid-Limburg
Tegen luchtdoelen
Tweede Kamer
Tekening
Vesting Holland
Voorschrift Inrichten Stellingen
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Lijst met begrippen
A-schuilplaats
Aanvangssnelheid
Acces
Accespost
Affuit
Afwachtingsdekking
Afwachtingsruimte
Afzuiginrichting
Artillerie
Artilleriekazemat
Asperge-versperring
B-kazemat
Banket
Barbettetoren
Batterij
Bedekte weg
Bekisting
Bestrijken
Beton
Betonneren
Betonsteen
Bevestigen
Bewakingspost
Binnenmuur
Bisectrice
Boldoorvoer
Bomvrij
Borstwering
Bovendekking
Brisantgranaat
Brugkazemat
Calques
Camouflage
Caponnière
Carapace
Cavalerie
Commandopost
Considèrehaken
Damwand
Defensiekanaal
Direct vuur
Draadhindernis
Dras
Duiker
Dijk
Echarpeervuur
Egelstelling
Emplacement
Enfilerend vuur
F-kazemat
Flankement
Flankerende kazemat
Flankeervuur
Fort

Zie schuilplaats A
Snelheid die een projectiel bereikt bij het verlaten van de vuurmond of loop
Toegang; weg, dijk, kade, spoor- of waterweg of anderszins begaanbare terreinstrook, leidend door
onbegaanbaar, voor een vijandelijke aanval ongeschikt terrein zoals moeras of inundatie
Klein verdedigingswerk of kazemat, bestemd voor de verdediging van een acces
Onderstel voor vuurwapen; trommel-, drievoet-, slede-, veld-, kazemat-, aangegoten
Schuilplaats of ruimte, waarin manschappen een vijandelijke beschieting afwachten
Zelfstandig gedeelte van kazemat, waarin de stukbediening een vijandelijke beschieting afwacht
Mechanische voorziening bij gekazematteerde vuurmond, die schadelijk verbrandingsgas afvoert
Alles wat behoort tot het geschut; inclusief de bediening; het wapen dat zich richt op de optimale inzet
van vuurmonden
Al dan niet tijdelijk bouwwerk met schietgat, dat bescherming biedt aan opgestelde vuurmond
Tegen vechtwagens en voertuigen aangelegde hindernis uit circa 1930, met schuin naar voren gerichte,
in betonblokken vastgezette, aangepunte zware profielijzeren balken of spoorstaven
Voor tijdelijke verdediging Rivierenstelling in 1938 door het CITB ontworpen lichte betonkazemat,
bestemd voor het afgeven van flankerend vuur
Onder profiel gebracht aardwerk, van waaruit de bezetting een vuurmond kan afvuren
Gepantserde geschutstoren op een marineschip
Opstelling of opstelplaats van stukken geschut van hetzelfde kaliber, in organiek verband
Doorlopende, door wal gedekte weg langs inundatiekanaal of gracht
Van planken getimmerd tijdelijk geraamte, ter vervaardiging van stamp- of gietbetonnen dekkingen,
bestaande uit een binnen- en een buitenbekisting. Zie ook betonsteen
Met geschut of infanteriewapens onder vuur kunnen nemen van een terreinstrook of water
Steenachtig materiaal van zand, water en cement, vaak aangevuld met grind, steenslag, brikken of
slakken; indien mortel, kalk en fijngemalen tufsteen is toegevoegd betreft het trasbeton; gewapend
(met inwendig netwerk van ijzeren staven) of zonder wapening
Een stelling of linie planmatig versterken met gewapend betonnen kazematten, schuilplaatsen of
andere betonnen werken, zoals magazijnen of loopgraven
In vaste maten vervaardigde bouwsteen uit beton, bestemd voor de vervaardiging van bekisting, in de
directe nabijheid van vijandelijke stellingen
Het bouwen van permanente vestingwerken in een stelling of linie
Verdedigingswerk, van waaruit de bezetting een inundatie bewaakt
Lichte, meestal gewapend betonnen scheidingswand tussen ruimten in kazemat of schuilplaats
As van een schietgat, de middellijn van het schootsveld aangevend
Kogel- en gasvrije afscheiding uit metaal, pantserglas en rubber rond vuurwapen, die het schietgat
afsluit
Bouwwerk (kazemat, schuilplaats) dat weerstand kan bieden tegen een voortgezette
artilleriebeschieting; dat een vijandelijk bombardement vanwege metselwerk, beton of grondlaag niet
of moeilijk kan vernietigen
Dekking, muur of wal die personeel en materieel beschermt tegen vijandelijke aanvalsmiddelen
Liggende, zware dekking van een bouwwerk, meestal in gewapend beton, rustend op de front-, zij- en
keeldekking
Met hoogexplosieve springstof gevulde granaat, met grotere uitwerking dan buskruitprojectiel
In 1935-’36 volgens voorschrift VII ontworpen en gebouwde reeks van geïsoleerde kazematten voor
de tijdelijke verdediging van belangrijke kunstwerken en oversteken bij rivieren en kanalen
Tekening, overgenomen op doortrekpapier of calqueerlinnen
Maatregelen om iets (zoals een bouwwerk) of iemand onzichtbaar of onopvallend te maken
Voor hoofdwal gelegen versterkt werk voor het uitbrengen van flankerend vuur op en voor de gracht
Stalen of betonnen schildlaag, op de dekking van de boven- en frontzijde van een verdedigingswerk
aangebracht en daarvan gescheiden door een schokabsorberende zandlaag
Wapen te paard; ruiterij; later legerafdeling, voorzien van pantserwagens en tanks
Eén of meer gewapend betonnen schuilplaatsen type P, aangewezen voor bevelvoering
Omgebogen uiteinden van ijzeren staven in hoofdwapening beton, voor opvangen krachten inslag
Ter bescherming fundering in grond ingeslagen profielijzeren of gewapend betonnen scherm
Afwaterings- of scheepvaartkanaal, als hindernis dienstbaar voor de landsverdediging. Speciaal het
geraamte van afwateringskanalen van Vallei- en Peel-Raamstelling
Vuur dat met eenvoudige richtmiddelen rechtstreeks op een zichtbaar doel is uitgebracht
Ter afwering van infanterie meestal met palen in de grond verankerd samenstel van metalen
puntdraad
Land, waar de grondwaterstand zich op of nabij het maaiveld bevindt
Kunstwerk; koker onder dijk, kade of weg om water door te laten, bijvoorbeeld voor een inundatie
Kunstmatige aarden wal, bestemd om buitenwater te keren
Afgegeven of ontvangen vuur, dat een scherpe hoek maakt met het front of de dekking
Strategische opstelling van gekazematteerde vuurmonden, die rondom vuur uitbrengen
Opstellingsplaats in de open lucht, bestemd voor een vuurmond
Afgegeven of ontvangen vuur in de lengterichting van het front
Voor hardnekkige verdediging van de Tweede Lijn in 1940 door het CITB ontworpen zware
betonkazemat met afwachtingsruimte
Afgegeven of ontvangen vuur, parallel vóór en aan de frontlijn
Kazemat, waar opgestelde wapens flankerend vuur kunnen afgeven
Vuur dat van terzijde, dus in de lengterichting een stelling of dekking bestrijkt
Naar alle zijden verdedigbaar, gesloten vestingwerk, dat de bezetting zelfstandig kan verdedigen
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Fortificatie
Fortificeren
Front
Frontaal vuur
Frontale kazemat
Frontdekking
Frontlijn
Frontzijde
Fundering op staal
Fundering op palen
Funderingsgrondslag
Funderingsput
G-kazemat

Gasdicht
Gasgordijn
Gassluis
Gebroken ingang
Gemaal
Gemeenschap
Geschut
Gevechtsdekking S

Gevechtsruimte
Geweerschietgat
Granaatvrij
Grindkist
Gronddekking
Grondlichaam
Groepsnest
Groepsschuilplaats
Hefkoepel
Hindernis
Hoofdwal
Hoofdwapeningsnet
Hoofdweerstandszone

Houwitser
Hulzenvanger
Infanterie
Infanteriekanon
Infrastructuur
Inlaat
Inundatie
Inundatiekanaal
Inundatiekering
Inundatiekom
Inundatiesluis
Inundatieterrein
Interval
Kade
Kaliber
Kanaalijzer
Kanon
Kanonkazemat
Kartets
Kazemat

Bevestiging; gebouwd of aangelegd permanent vestingwerk; verzamelnaam voor permanente
verdedigingswerken
Het aanleggen of bouwen van permanente bevestigingen
Voorbereid deel van stelling of vesting; het Oost-, West, Noord en Zuidfront Vesting Holland
Afgegeven of ontvangen vuur, haaks op de frontlijn
Kazemat, waar opgestelde vuurwapens frontaal vuur kunnen afgeven
Muurwerk; meestal in gewapend beton, tegenover de keeldekking, aansluitend op de zijdekking
Verdedigingslijn tussen voorpostenstrook en stoplijn, waar vijandelijke aanval is opgevangen
Voorzijde van fort of schuilplaats, normaliter de zijde van verwachte vijandelijke activiteit
Funderingswijze, waarbij bouwwerk rechtstreeks op een draagkrachtige bodem rust
Funderingswijze, waarbij bouwwerk via palen met een draagkrachtige bodem is verbonden
Onderzoek of proefbelasting om het draagvermogen van de bodem te leren kennen
Fundering, waarbij het bouwwerk via ingegraven pijlers op de draagkrachtige bodem rust
In 1936 door het CITB ontworpen kazemat (W.21-28) met gietstalen koepel, soms met
afwachtingsruimte, altijd gevat in betonlichaam, voor hardnekkig frontaal, echarperend of flankerend
vuur in de Vesting Holland; in 1938 gevolgd door een lichtere versie (W12-15) voor tijdelijke
verdediging Rivierenstelling; in 1939 een versie (W.15-21) door Sectie V VgH
Schuilplaats, niet ontvankelijk voor een aanval met strijdgassen
In vloeistoffen gedoopt textiele doek ten behoeve van het gasvrij afsluiten van een schuilplaats
Afsluitbaar portaal in toegangsvoorziening schuilplaats, met bovendruk tegen strijdgassen
Geknikte toegangsvoorziening aan de keelzijde van een schuilplaats, waardoor direct vijandelijk vuur
op de toegangsdeur van de afwachtingsruimte onmogelijk is
Inrichting voor het bemalen van een polder of het opbrengen van water op terreinstroken
Fysieke verbinding tussen onderdelen van vestingwerk of stelling; in de vorm van een weg, brug,
watergang of gang
Verzamelnaam voor vuurmonden
Lichte betonnen gevechtsopstelling voor het afgeven van frontaal, echarperend of flankerend vuur,
door Sectie V VgH 1938-‘39 ontworpen voor Westfront; in 1939 door het CITB aangepast en in vele
vormen beschikbaar voor Rivierenstelling; later door veldleger aangepast voor hardnekkige weerstand
in Tweede Lijn; ook Stekelvarken of Spinnenkop genoemd
Onderdeel van kazematruimte met schietgat, bestemd voor bediening van een vuurmond
Voorziening in schuilplaats waardoor het mogelijk is voor nabijverdediging vuur af te geven
Weerstandsvermogen gebouw; bestand tegen inslag granaat, doorgaans (W.12-15) of (W.15-21)
Ter bescherming van het onderschieten van de fundering aangebracht pakket met steenslag
Ter bescherming van de dekkingen van een vestingwerk aangebracht pakket van zand en/of klei
Dijk van zand en/of klei, beschermd tegen de inwerking van water
Kunstmatige aardophoging bij frontlijn, tot onderkomen van geweer-, mitrailleur- of mortiergroep;
veldversterking met vaak een P-schuilplaats of G-kazemat
Minimaal granaatvrij gewapend betonnen onderkomen, bestemd voor een groep infanteristen
Bomvrije stalen koepelopstelling voor het kanon 6 cm op forten in de Stelling van Amsterdam,
horizontaal en verticaal snel beweegbaar voor afgeven van vuur rondom; in verzonken toestand
moeilijk te zien
Natuurlijke of kunstmatig aangelegde terreinafsluiting, die de gelegenheid geeft de aanvaller op te
houden; versperring of reeks van versperringen, die een acces of overgang afsluit
Aarden of gemetselde wal, die een vesting of fort direct omsluit
IJzeren wapeningsnet aan binnenzijde van betondekking, om bij een beschieting trekspanning op te
nemen
Samengestelde zone: strook van voorsecties, strook van voorcompagnieën, strook van voorbataljons
en strook van regimentsreserves. Ook genaamd hoofdverdedigingslijn; versterkte terreinstrook in een
verdedigingsopstelling, van enkele kilometers diepte, bestaande uit voorposten, 1.500 m daarachter
gesitueerde frontlijn, 1 tot 2 kilometer daarachter gelegen stoplijn met weerstandsnesten en 300 tot
500 m daarachter de ruglijn. Hierachter staan in de stelling artillerie en reserves
Vuurmond of kanon bestemd voor het afgeven van verdragend krombaanvuur
Voorziening aan gekazematteerde vuurmond voor afvoeren van hulzen met giftige rookdampen
Wapen van de troepenmacht te voet, voorzien van draagbare wapens
Lichte vuurmond op radaffuit, die troepen te velde meevoeren ter ondersteuning van het gevecht
Geheel aan militair te gebruiken fysieke voorzieningen en werken ten behoeve van de defensie
Plaats waar water wordt ingelaten voor het bewerkstelligen van een inundatie
Planmatige onderwaterzetting voor verdedigingsdoeleinden; terrein dat onder water is gezet
Kunstmatige watergang bestemd voor de aan- of afvoer van inundatiewater
Komkering; dijk, kade of doorlopende terreinverhoging die inundatiekom begrenst
Gebied dat men door opstuwing van water met gelijk peil onbegaanbaar kan maken
Waterstaatkundig kunstwerk voor defensiedoeleinden, ter beheersing van een onderwaterzetting
Onder water te zetten oppervlakte, onderdeel van een inundatiekom
Terrein tussen twee forten in een stelling
Lange, smalle aarden waterkering, lager dan een dijk, langs sloot, wetering, boezem of kanaal
Inwendige diameter van een loop of schietbuis van een vuurwapen
Staalprofiel met een U-vormige doorsnede
Vuurmond of stuk geschut met looplengte circa 15 maal kaliber, voor het over langere afstand
verschieten van projectielen met een nagenoeg gestrekte baan
Omsloten granaatvrije ruimte met schietgat(-en), bestemd voor de opstelling van een kanon
Geschutprojectiel met kogels of schroot, ter bestrijding van levende doelen op korte afstand
Omsloten granaatvrije ruimte met schietgat(-en) voor de opstelling van vuurwapens
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Kazemataffuit
Keeldekking
Keelzijde
Koelwater
Koepel
Kringstelling
Kringenwet 1853
Krombaangeschut
Kruisvuur
Lichte Divisie
Lichte mitrailleur
Linie
Loopgraaf
Loopgraafschild
Maaiveld
Maskering
Maskeringshaak
Materialendepot
Materiaalstaat
Mitrailleur
Mitrailleurgroep
Mitrailleurnest
Mitrailleurschietgat
Mobilisatie
Mortier
Mijngang
Mijnkamer
Mijnwerking
Munitielift
Munitienis
Munitierak
Munitietank
Nationaal Reduit
Neus
Nevenbatterij
Observatiepost U
Ontmantelen
Ophoging, in
Pantser
Pantserafweergeschut
Pantserplaat
Pantserschip
Periscoopgat
Permanent vestingwerk
Piramide P
Plofsluis
Plooi-ijzer
Polder
Porijzer
Post
Prefab
Remise
Reserveopstelling
Rondijzer

Bij schietgat in kazemat ingebetonneerd of aangegoten onderstel voor de opstelling van een
vuurwapen
Muurwerk; meestal in gewapend beton, tegenover de frontdekking, aansluitend op de zijdekking
Achterzijde van fort of schuilplaats, van de vijand afgekeerd, meestal met toegangsmogelijkheid
Voorziening voor de koeling van de loop van een vuurwapen; bewaard in een emmer of gebetonneerde
bak, al dan niet via een pomp naar het wapen gebracht
Gepantserde chroomnikkelstalen of mangaanstalen opstelling voor mitrailleur of geschut dan wel
observatiedoeleinden; onderdeel van de gevechtsruimte van een G-kazemat
Kring van gedetacheerde forten die een stad vrijwaart van vijandelijk vuur; ook kringvesting
Wetgeving die via een vergunningenstelsel het fysieke gebruik van de direct rond een vestingwerk van
1e, 2e of 3e klasse gelegen gronden regelt, vanwege de waarde van die gronden als schoots- en
waarnemingsveld; de verboden kringen van 300, 600 en 1.000 meter
Vuurmond of stuk geschut, schietwerktuig waarvan het projectiel een gekromde baan aflegt
Afgegeven of ontvangen vuur, parallel vóór, aan en haaks op de frontlijn
Legeronderdeel met snel verplaatsbare troepen, met motor, pantserwagen of fiets, voor verkenningen,
overvallingen en snelle mobiele assistentie bij vijandelijk optreden
die door één infanterist is te verplaatsen en snel gebruiksklaar is
Nauwelijks in diepe uitgebouwde stelling; lineaire weerstands- of verdedigingslijn, bestaande uit een
rij kazematten voor het afgeven flankerend en frontaal vuur; doorgaans verbonden door loopgraven;
meestal voorzien van een hindernis (zoals inundatie, draadversperring, mijnenveld)
Uitgegraven mansdiepe greppel met opgeworpen borstwering, ter bescherming tegen vijandelijk vuur;
verbindingsgang dan wel gevechtspositie om vijand onder vuur te nemen
Draagbaar stalen pantser, op borstwering van loopgraaf geplaatst, ter bescherming van de schutter
Oppervlakte van natuurlijk of aangelegd terrein; het peil van het terrein
Maatregelen om vestingwerken, troepen en materieel te onttrekken aan waarneming door vijand;
werkzaamheden om de vijand te misleiden
Uit dekking stekende ijzeren wapening, bestemd voor bevestiging van camouflagemiddelen
Opslagpark voor bouwmaterialen, bestemd voor de aanleg van vestingwerken tijdens mobilisatie
Bijlage bij Voorschrift VII, 1928, voor het aantekenen van benodigde bouwmaterialen
Zwaar snelvuurwapen, waarmee de bediening in korte tijd een groot aantal kogels kan afschieten
Groep manschappen, opgeleid voor het bedienen van een mitrailleur
Voorbereid aardwerk, bestemd voor het afgeven van mitrailleurvuur
Opening in de dekking van een kazemat, ingericht voor het afgeven van mitrailleurvuur
Geheel van maatregelen, waardoor legerorganisatie uit vredestoestand op voet van oorlog komt
Draagbaar type vuurmond met vrijwel verticaal geplaatste loop en lage aanvangssnelheid;
krombaangeschut, bestemd voor verticaal vuur op korte afstand
Uitgespaarde gang in brugpijler, bestemd voor het aanbrengen van explosieven
Uitgespaarde kamer in brugpijler, bestemd voor het aanbrengen van explosieven
Effect van de inslag van een onder de vloerplaat doordringende granaat
Handbediende inrichting in een meerlaagse brugkazemat, voor het vervoer van projectielen naar de
vuurmond
In zijdekking van een kazemat uitgespaarde ruimte, bestemd voor de tijdelijke opslag van
verbruiksmunitie
Tegen de dekking van een kazemat opgestelde houten opslagplaats voor verbruiksmunitie
In G-kazemat onder de koepel gesitueerde, afgesloten ruimte voor opslag van munitie
Kringstelling van de Stelling van Amsterdam, de laatste wijkplaats van regering en krijgsmacht, waar
langdurig standhouden mogelijk is
Ten opzichte van flankerend schietgat uitstekende deel van de dekking, ter bescherming van een
opgesteld vuurwapen; speciaal bij B-kazemat
Voorbereide opstelplaats voor stukken geschut, ter aanvulling op en in de buurt van een fort
Op gevechtsdekking S gebaseerde observatiepost, in 1939 door het CITB ontworpen voor Valleistelling
Slechten, amoveren of slopen, in deze context meestal van een verouderd vestingwerk
Bouwwerk of aardlichaam, boven het maaiveld aangebracht
Hard, meestal metalen deel van bouwwerk, voertuig of kleding, beschermend tegen projectielen
Snelvuurgeschut, bestemd voor doorboren van pantser, met hoge trefenergie en granaten met harde,
spitse kop en kleine springlading
Veelal gietstalen plaat, met schiet- of kijkgat, bestemd voor bescherming tegen projectielen
Marinevaartuig met een zekere bescherming tegen projectielen, door de grootschalige toepassing van
pantserplaten
In de bovendekking van kazemat of schuilplaats uitgespaard gat, bestemd voor het opstellen van een
periscoop, ter gedekte waarneming van de directe omgeving
Gebouwd of aangelegd duurzaam vestingwerk, samengesteld uit metselwerk, beton en/of staal
zie Schuilplaats P
Populaire benaming van de keersluis in het Amsterdam-Rijnkanaal, ontworpen door het CITB en
Rijkswaterstaat tussen 1932-’38, bestemd voor snel afdammen met explosieven van het kanaalpand,
zodat de inundatie tegen vijandelijke beïnvloeding geborgd is
Staafvormig gereedschap om betonijzer te buigen
Door dijken of kaden omgeven land, waarvan men de waterstand kan regelen
IJzeren pook, waarmee men port ter verdichting van gietbeton en ter voorkoming van grindnesten
Eenvoudige versterking voor een bezetting met waarnemings-, bewakings- of gevechtstaak
Prefabricatie; voorgefabriceerd; van tevoren gemaakt en op bouwplaats aangevoerd
Meestal bakstenen, tot 1883 bomvrije bergplaats voor vestinggeschut, nabij hoofdwal vestingwerk
Voorbereid aardwerk, als alternatieve opstelling voor een gekazematteerd vuurwapen
In doorsnede cirkelvormig staafijzer, bestemd voor het wapenen van een betonwerk
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Ruglijn
S-gevechtsopstelling
Scherfvrij
Scherfuitwerking
Schietgat
Schietgatafsluiting
Schietgatkast
Schietgatluifel
Schietgatraam
Schietgattreffer
Schietkoker
Schijnwerk
Schokbeton
Schokwerking
Schootsveld
Schootsveldbisectrice
Schuilplaats
Schuilplaatsgasmasker
Schuilplaatsperiscoop
Schuilplaats A
Schuilplaats P
Sectie
Seinlamp
Semipermanent
Slagsnoer
Sperfort
Spinnenkop
Spoorstaaf
Stekelvarken
Stelling
Stellingbouw
Stellingoorlog
Stellingplan
Steunpunt
Stoplijn
Stormvrij
Stortlaag
Stuk
Stukbediening
Strategie
Strategische overval
Tactiek
Tactische autoriteit
Talud
Telefoonbuis
Terreplein
Topkoepel
Torenfort
Traditoire kazemat
Tracé
Trapmijn
Trefsnelheid
Uitkijkpost U
U-beugel

Doorgaande verdedigingslijn achter de stoplijn, waar de reservetroepen zijn opgesteld
Zie gevechtsdekking S
Weerstandsvermogen; een bouwwerk dat bestand is tegen granaatscherven
Het effect dat de scherven van een geëxplodeerde granaat hebben
Opening in de dekking van kazemat of schuilplaats, bestemd voor afgeven van vuur
Met pantserplaat of boldoorvoer afsluiten van schietgat, ter bescherming tegen de uitwerking van
vijandelijk vuur of gas
Gepantserde gietstalen, aan hoofdwapening verankerde bekleding van het schietgat van een Fkazemat, 1939-’40
Gepantserde gietstalen, in één stuk met de koepel gegoten dekking om het schietgat van de G-kazemat,
1937-‘40
Geconstrueerd stalen bekleding van schietgat van onder andere B-, R- en F-kazemat, 1938-‘40
Voltreffer in het schietgat, uit een vuurwapen
In aard- of betonwerk aangebrachte uitsparing, in verlengde van het schietgat, bestemd voor het
ongehinderd afgeven van vuur
Nagebootst vestingwerk of materieel, bedoeld om de vijand te misleiden
Machinaal in de mal geproduceerd betonelement, door verticaal schokken verdicht en chemisch
gedroogd, waardoor serieproductie mogelijk is, door firma Schokbeton (1932) te Zwijndrecht
Het effect dat de inslag van een granaat heeft op een vestingwerk
Terrein, dat een vuurwapen kan bestrijken
Denkbeeldige lijn, die het schootsveld van een vuurwapen doormidden deelt
Omsloten granaatvrije ruimte voor onderbrengen van personeel en materieel ter bescherming tegen
vijandelijke aanvalsmiddelen
Collectief gasmasker in schuilplaats Type‘18, waarbij aangezogen buitenlucht wordt gefilterd,
doorontwikkeld tot kazemat-ventilatieaggregaat 1939
Voor gebruik in schuilplaats geschikt optisch spiegelinstrument, voor waarneming van omgeving
Voor hardnekkige verdediging van de Tweede Lijn ontworpen zware betonnen schuilplaats met
portaal met flankerende schietgaten, CITB 1940
Voor hardnekkige verdediging van de Vesting Holland op basis van voorschrift VII ontworpen zware
betonnen schuilplaats voor geweer- mortier of mitrailleurgroep, ook Piramide genoemd, in varianten
(W.15-21) en (W.21-28), Sectie V VgH en het CITB, 1939
Kleine eenheid infanterie, onderdeel van een compagnie, afhankelijk van taak bestaande uit circa 10
tot 40 man, tegenwoordig peloton genaamd
Draagbare lamp op batterijen, waarmee men via een periscoop lichtsignalen kan afgeven
Niet duurzaam, meestal met rondhout of betonplaat versterkt aarden werk
Explosief materiaal in de vorm van een draad, ter detonatie van springstoffen
Al dan niet geïsoleerd gelegen fort, dat de toegang tot een kunstwerk of acces afsluit
Zie gevechtsdekking S
Stalen gewalste zware staaf die, paarsgewijs verbonden door dwarsliggers, treinwielen geleidt
Zie gevechtsdekking S
Terreinstrook met een min of meer zelfstandig en samenhangend stelsel van elkaar ondersteunende
verdedigingswerken, zoals kazematten en schuilplaatsen, natuurlijke en kunstmatige hindernissen,
verbindingen, commandoposten, opslagplaatsen enzovoort.
Het proces om te komen tot de realisatie van een stelling, meer specifiek de bouw van
verdedigingswerken
Fase in oorlogvoering, waarbij mobiel optreden niet meer mogelijk is en de strijdende partijen zich
ingraven
Op basis van tactiek opgestelde planning voor de betonnering van een stellingdeel in oorlogstijd
Geconcentreerde linie of groep van meerdere samenhangende schuilplaatsen en/of kazematten
Verdedigingslijn tussen frontlijn en ruglijn, waar de bezetting vijandelijk optreden uiterlijk staande
houdt
Door bewapening en hindernissen gevrijwaard zijn van een vijandelijke stormaanval
In één bewerking in de bekisting gestorte laag beton
Een vuurmond, stuk geschut of mitrailleur met bijbehorend bedienend personeel
Personeel voor het bedienen van een vuurmond, geschut, kanon, mitrailleur
De kunst van de oorlogvoering; geheel van middelen waarmee legerleiding het doel bereikt
Onverwachte en snelle overval door gemotoriseerde vijandelijke troepen, bijvoorbeeld ter verstoring
van de mobilisatie
Wetenschap, hoe met doelmatig aanvallende of verdedigende krijgsmacht overwinning te behalen
(Namens) bevelvoerder (belaste militair), die tactische uitgangspunten van stellingbouw bepaalt
Helling of glooiing van een aarden wal of aanaarding van een vestingwerk
In schuilplaats of kazemat ingebetonneerde stalen buis, bestemd voor bedrading telefonie
Open binnenruimte van een vestingwerk of tussen een samenstel van kazematten
In de bovendekking van een verdedigingswerk aangebrachte kogel- en gasvrije gietstalen
observatiekoepel
Bakstenen toren op fort, tot 1883 bomvrij, bestemd voor opstelling geschut, legering en magazijn
Kazemat, die flankerend of enfilerend vuur kan afgeven in de flank van de vijand
Beloop, ook wel grondplan of ontwerp van een linie of verdedigingslijn
Vooroorlogse benaming voor een landmijn, die bij lichte aanraking ontploft
Verwachte snelheid, waarmee een projectiel uit een vuurwapen het doel raakt
Op basis van S-gevechtsdekking ontworpen observatiedekking, waarbij in de frontdekking een
doorlopende, met pantserplaat afgeschermde observatiesleuf is aangebracht, CITB 1940
U-vormige ijzeren staaf, ter verankering van de hoofdwapening aan de betonnen dekking

[271]

V-kazemat
Vechtwagen
Vechtwagengracht
Veldgeschut
Ventilatiebuis
Verbandpost
Verboden kring
Verhakking
Verdedigingswerk
Verdeelwapeningsnet
Vernieling
Versterken
Versterking
Versterkingsplan
Vesting
Vestingbouw
Vestinggeschut
Vesting Holland

Vestingstelsel
Vestingwet 1874
Vestingwerk
VIS-kazemat
Vlakbaangeschut
Vloerplaat
Voltreffer
Voorpostenstrook
Voorschrift
Voortgezette beschieting
Voorwerk
Vredesprogramma
Vuur
Vuursector
Vuuruitwerking
Wal
Wapeningsijzer
Wapeningsnet
Waterlinie
Weerstandsvermogen
(W.10-12)
(W.12-15)
(W.15-21)
(W.21-28)
Werk
Werkterrein
Werkvloer
Zijdekking
Zool
Zware mitrailleur

Voor tijdelijke verdediging militaire vliegvelden in 1940 door het CITB ontworpen lichte
betonkazemat, bestemd voor het afgeven van flankerend vuur, gebaseerd op B-kazemat
Vooroorlogse benaming voor een tank
Gegraven, soms met water gevulde doorlopende versperring met steile taluds, om de doorgang van
pantserwagens en vechtwagens of tanks te voorkomen of te vertragen
Vuurmonden van bereden artillerie, met grote mobiliteit en hoge vuursnelheid
In schuilplaats of kazemat ingebetonneerde stalen buis, al dan niet in combinatie met
schuilplaatsgasmasker, bestemd voor afzuiging of toetreding van vervuilde, c.q. verse lucht
Medische voorziening te velde, zonder chirurgische capaciteit, waar men eerste hulp verleent
Denkbeeldige kring om vestingwerk, via Kringenwet 1853 beschermd tegen aanbrengen van
bebouwing of beplanting, ter bescherming van observatie en eigen vuuruitwerking
Hindernis van gevallen, verankerde boomstammen; de kruinen naar de vijand gekeerd
Algemene naam voor een vestingwerk; een werk dat het defensieve gevecht faciliteert
Samenstel van ijzeren staven in een betonnen dekking, ter belemmering van het indringen van een
projectiel
Vernietigen of onbruikbaar maken van terreinvoorwerp of kunstwerk, om vijandelijk gebruik te
voorkomen of de vijand op te houden
Het voorzien van terreinstroken van verdedigings- of vestingwerken
Verzamelnaam voor elk fysiek werk, dat bijdraagt aan het vergemakkelijken van de verdediging
Op tactische grondslagen gebaseerde, samenhangende planning voor uitbouw van stelling of linie
Versterkte stad, legerplaats of streek met een permanente militaire bezetting
Het aanleggen, bouwen of renoveren van permanente verdedigingswerken
Vuurmonden in gebruik bij de vestingartillerie, opgesteld in een vestingwerk, met doorgaans geringe
mobiliteit
1) Strategisch gebied; hart van het land; hardnekkig verdedigd door het leger; gedekt door Noordzee,
IJsselmeer, Hollandsch Diep en Nieuwe Hollandse Waterlinie; 2) militaire organisatie voor
bevelvoering van de Vesting Holland, ingesteld in 1922, met Oost-, West-, Zuid- en Noordfront, dat
tijdelijk optreden van veldleger buiten dit gebied mogelijk maakt
Samenstel van vestingwerken, vastgelegd in de Vestingwet 1874, tot doel hebbende de ondersteuning
van de verdediging van Nederland
Wetgeving waarmee bepaald is welke werken deel uitmaken van het vestingstelsel
Permanent verdedigingswerk, ook wel permanente fortificatie of dood weermiddel
Zware gewapend betonnen kazemat of schuilplaats, ontworpen naar voorschrift VII, CITB 1928
Vuurmond of stuk geschut, waarvan het projectiel een nagenoeg rechte baan aflegt
Gewapend betonnen dekking, die de kazemat of schuilplaats met de fundering verbindt
Raak geplaatst schot uit een vuurwapen
Niet doorgaande, voorste verdedigingslijn, ter observatie en hindering van vijandelijk oprukken
Door ministerie van Oorlog, c.q. Defensie uitgegeven militaire handleidingen in de reeks Voorschriften
Inrichten Stellingen. Voor deze studie: zie de lijst met gedrukte bronnen
Voortdurende beschieting van een object met een vuurwapen
Verdedigingswerk dat buiten het eigenlijke vestingwerk is gesitueerd, aan ’s-vijands zijde
Planning en uitvoering van de bouw van verdedigingswerken in vredestijd
Aantal uit vuurwapen afgegeven schoten
Specifiek geduid deel van het schootsveld, te bestrijken door een opgesteld vuurwapen
Het effect dat afgegeven schoten op het doel hebben
Hoog, soms van borstwering, schuilplaatsen of kazematten voorzien dijkvormig grondwerk, ter
aanaarding van een solitair vestingwerk, maar ook doorlopend lineair voorkomend, bijvoorbeeld als
inundatiekering of liniewal
Onderdeel van ijzerwerk in gewapend betonnen dekking; zoals hoofdwapeningsstaaf, staaf, beugel,
verdeelwapening, opgebogen staaf
Geheel van ijzerwerk in gewapend betonnen dekking, bestaande uit hoofd- en verdeelwapening
Aaneengesloten linie of stelling, gedekt door een reeks van inundaties en verdedigingswerken
Kwalificatie die aangeeft de mate waarin een bouwwerk bestand is tegen de uitwerking van vijandelijk
vuur, gebruikelijk uitgedrukt in kaliber
Aanduiding van het weerstandsvermogen: een dekking (W.10-12) is bestand tegen doorgezette
beschieting met granaten kaliber 10 cm en enkele treffers kaliber 12 cm
Idem, Kaliber 12 cm en 15 cm
Idem, Kaliber 15 cm en 21 cm
Idem, kaliber 21 cm en 28 cm
Verzamelnaam: kunstmatig aangelegde objecten als verdedigingswerken, kazematten of sluizen
Afgebakend gebied, waar een bouwactiviteit plaatsvindt
Betonlaag, direct op de aarde, waar men een fundering op staal droog en schoon kan storten
Muurwerk; meestal in gewapend beton, gesitueerd tussen de front- en de keeldekking
Grondvlak van het schietgat, bij betonkazematten meestal trapeziumvormig
Mitrailleur op zwaar affuit, minder mobiel dan een lichte mitrailleur, maar geschikt om langdurig
accuraat vuur uit te brengen
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Fort bij Cruquius
Fort bij Hoek van Holland

131, 176-177, 190-191, 211, 246
22, 47, 101, 151, 184, 186, 228, 262
167
140
144
38-39, 53, 56, 68, 104, 116, 123, 144, 170, 185, 260, 262, 265
116, 118-129, 151, 244
218
163, 176, 189
162, 239
168, 171-172, 183
102
37, 45
62, 64, 66, 68, 82, 93-94, 146-147, 149, 151-152, 154-155, 167, 178, 180-182, 187, 190, 199-200
64, 190
9, 12, 178-180, 199, 201-202, 204, 211, 213, 218-219, 224, 247, 252
30, 59, 61, 261
186
30
87, 264
179
70, 94-95, 98, 109-110, 121-123, 125, 128, 132, 137, 146, 162, 168, 174, 176, 212, 243, 254, 261
36
87, 107, 181, 244
144
205
169, 193-194, 196, 226, 243-244, 261-262
61
132, 168, 171
144
51
22, 261
9, 13, 20, 25, 27-29, 46, 51, 55, 57-61, 70-72, 86-87, 96, 131, 156, 159-161, 164-168, 172, 174, 176, 178, 193,
195, 199, 201-202, 208, 219-220, 233, 237, 239, 243-244, 248, 255-256, 264-265
228
179
115-116
263
176, 192, 207, 218
115
165
120
123, 162, 164, 180, 199
116
207
140
68
192
25, 29-31, 55, 105, 127, 159-160, 174, 199, 201
164, 166
159
167
125, 127
159
28, 142
101-102
223
189
92
260
37, 82-83, 92, 99, 102-105, 109, 111, 125, 132, 134-136, 138-140, 147, 149, 151-152, 254
64, 107, 260
102, 104
102-104, 138, 142-143, 149
64
26
64
34, 54
165
48-49
48-49
108
64
26, 64-65, 85, 102
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Fort bij Hoofddorp
Fort Jutphaas
Fort bij Vijfhuizen
Fort bij Vreeswijk
Fort bij Vuren
Fort Blauwkapel
Fort Bovensluis
Fort Buursteeg
Fort Coehoorn
Fort de Douaumont
Fort de Gagel
Fort de Hel
Fort de Moulainville
Fort de Ruyter
Fort de Souville
Fort de Vacherauville
Fort de Vaux
Fort Eben Emael
Fort Edam
Fort Everdingen
Fort Giessen
Fort Hinderdam
Fort Honswijk
Fort Hoofddijk
Fort IJmuiden
Fort Kijkduin
Fort Kijkuit
Fort Kwadijk
Fort Loncin
Fort Neufchâteau
Fort Nieuwesluis
Fort Pampus
Fort Pannerden
Fort Prins Hendrik
Fort Rijnauwen
Fort Ruigenhoek
Fort Sabina-Henrica
Fort Schiphol
Fort Sint Andries
Fort Spion
Fort Tancrémont
Fort Tienhoven
Fort ’t Hemeltje
Fort Uitermeer
Fort Uithoorn
Fort Vechten
Fort Voordorp
Fort Vossegat
Frankrijk
Franse Kampheide
Friese Meren
Friesland
Froger, secretaris
Froger W.
Gablonz
Galet E.H.
Galgenwaard
Gamelin, M.G.
Geer D.J. de
Geertruidenberg
Gelderland
Geldermalsen
Gelderse Vallei
Geleen
Gemert
Genève
Gennep
Gent
Geuldal
Glasgow
Gooiland
Gooistelling
Goote M.

102
134
36
132
35
52, 82, 92, 94, 109-111, 133-134, 152, 155, 158, 201, 205, 258
39-41
190
33, 36, 61, 64, 88-90, 112, 261
29-30, 56, 58
52
64
29
23, 25, 37-39, 54, 260
58, 60, 139
58
29, 56, 58
164-165
107
48, 205, 213
33, 64
99
26, 28, 35, 40, 133, 148
33, 52, 92-93, 108, 111, 133-134, 213
26, 64-65, 85
23, 37-39, 54, 213
104, 106-107, 109, 111, 151, 155
64
29, 32
165
63
26, 104
64, 120-121, 139, 142, 168-169, 244
39-41
33-36, 48, 52, 54, 92-93, 111, 133-134, 154, 213
34-35, 54, 63, 92, 205
28, 39-40, 64
64
173, 193, 196, 210
104-105, 111, 151
165
95, 154
33, 48, 133, 154-156, 206
88-89, 99, 135, 156
254
33-34, 36, 48, 52, 54, 92, 111, 133-134, 154-155, 205, 213
32-33, 92-93, 108, 132
92, 109, 133-135, 147, 152, 155, 157
9, 11, 25, 28-30, 46, 53-62, 67, 71, 125, 127, 138-141, 149, 159-161, 164-168, 174, 177, 180, 195, 199-200,
211, 228, 255-256, 258, 261, 265
48
19, 119, 193-194, 201, 246
19, 115-118, 120-121, 183, 189, 193, 243-244
176
41, 164, 175
204
218
109, 134
178
12, 64, 200, 202, 220
19
26, 226, 247
95
19, 132, 167, 169, 176, 201
187
175
125, 159
170, 174-175, 243
251
193-194, 196, 243
126
98
94-95, 156
100
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Gorinchem
Gouda
Govers, majoor
Grafelijkheidsduinen
Grave
’s-Gravenhage
’s-Gravenlandsevaart
’s-Gravenzande
Grebbe
Grebbeberg
Grebbelinie
Grebbesluis
Grebbevallei
Griekenland
Griendtsveen
Grift
Groningen
Groote Beek
Groote Peel
Grote Frederik de
Haan E.C. de
Haaren (N.B.)
Haarlem
Haarlemmermeerpolder
Hackstroh P.A.M.
Hackstroh W.F.A.
Hage, J.P
Hakkelaarsbrug
Halfweg
Halsteren
D’Hamecourt A.E.J.G.
Handel
Hannover
Hansweert
Hardenberg J.H.
Haringvliet
Harkezijl
Harlingen
Hedel
Heemskerk Th.
Heerlen
Heijdsche Peel
Heksloot
Helenavaart
Helenaveen
Hellebaut J.
Hellevoetsluis
Helmond
Hembrug
Hendrik Ido Ambacht
Herbers H.
Herman M.C.H.
Hertog Hendrik H.M.
’s-Hertogenbosch
Hervé
Hesbaye, Land van
Heumen
Heusden
Heuvel A.J. van den
Hilversum
Hilversums Kanaal
Hindeloopen
Hindenburglinie
Hitler A.
Hippolytushoef
Hoek van Holland
Hoffmann R.J.
Hollands Diep
Hollandse IJssel
Holsboer L.N.
Honderd-Millioen-Fonds
Hoofddorp
Hoorn

27, 34, 64, 79-80, 87, 95, 98, 101-102, 149-151, 170, 184, 219, 236, 264
92-93
228-231
38
87, 162-163, 169-171, 174, 176-177, 184, 189, 191, 193, 195, 208, 222
23, 25, 39, 51, 69, 97, 107, 125, 127, 131, 148, 152, 167, 169, 185, 208, 217, 230, 240-243, 245, 261-265
36, 65, 99
39
190, 193, 196, 205, 210
176-177, 192-193, 202, 212, 221-222, 228, 239, 243, 244-245
9, 13, 19, 64-65, 85, 93, 162, 169, 176-177 184-185, 187, 190, 193, 195-196, 201-203, 210, 219, 221, 224225, 232
221-244
194, 201
25
162-164, 175, 191, 213
176, 191-192, 244
115, 138, 169-171, 193-194, 196, 223, 226, 243-244, 261
175-176, 244
163
165
100
262
137, 170, 173, 236, 261-263
36, 108-109
37, 45, 56, 61-62, 261
101, 109
233
88-89
36-37
40-41
27, 33, 45, 47, 50, 51
163
165
186
28
39
131
119, 222
87, 170, 173
25
17, 262
163
48
163
162-163, 239
28
64
123, 163, 185
115, 169
87, 107
208, 233
147
106
33, 93, 102, 130, 154, 161, 169, 217, 261
165
165
193, 196
69, 170, 173
100
98, 106, 139-140
106
118
30, 51
159, 161
116
15, 102
82, 179
27, 167
37
93
9, 185, 199-201, 203, 211, 215, 235, 239, 246-248, 254
108
265
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Hoornwerk Kesteren
Hors, De
Horst (L.)
Horstermeerpolder
Houten
Houtensche Vlakte
Hoytema W.J. van
Huis ten Bosch
Huizer A.J.H.C.C.F.
Huizinga T.K.
Hushoven
Idenburg P.J.A.
Ieper
Insinger E.F.
IJ
IJmuiden
IJssel
IJsselmeer
IJsselstein
IJsselstelling
IJzer
Selle
Italië
Ittervoort
Jacobstadt
Jager J.H.
Jansen A.
Japan
Jodenpeel
Jonge B.C. van
Jonge van Ellemeet M.J.I. de
Julianakanaal
Jura
Jutphaas
Kamerling D.C.
Kampen
Kanaal van Deurne
Kanaal Wessem-Nederweert
Kanderberg
Karnemelksloot
Karstens N.T.
Kasteele L.C.A. van
Katerveer
Katwijk
Katwoude
Keer- of Plofsluis
Keizersveer
Kelpen
Kemmel
Kerkepeel
Kesteren
Ketner K.C.
Keulen
Kil
Kleffens E.N. van
Knokke
Koblenz
Kolff J.M.
Kollewijn R.A.
Konijnenburg C. van
Koolemans Beijnen G.J.W.
Kools, kapitein
Kools, majoor
Koordekanaal
Kop van Noord-Holland
Kopenhagen
Koppeldijk
Kornwerderzand
Kortenhoef
Krachtwijk
Kreuger, professor
Kromhoutkazerne
Kromme Rijn
Krommenie

190
143
164
106
20, 27, 33, 52, 133, 136
27, 48, 50, 92-93, 133, 154, 205, 213
30
97
70
186
189
65
32
82, 101, 106, 123-125, 132
48, 131
117-118, 128, 131, 154, 262
19, 26, 125, 166, 169, 172, 179, 182-183, 186, 188-189, 193, 196, 201, 229, 243-244
9, 116, 118, 125, 191, 196, 216, 223, 249
213
19
28, 30, 54, 58-60, 63, 255
140
25, 30, 34, 87, 138-140, 142, 150, 159, 199, 228, 248, 256
170, 172-173
30
160
208, 231
159
191
47
39
160, 165-166, 169, 172, 174, 195, 212, 243, 245
140
132-133, 135-136, 143, 145-147, 149-150, 154-155, 158
150
9, 19, 115, 168, 170, 191
163, 239
166-167, 170, 173, 187
140
48
125, 224
152, 187, 197, 209, 236-238, 242, 258, 262
87, 125
39, 241
115
135, 137, 146-147, 149, 154
87, 107, 170, 193, 196
170, 172-173, 195
32
175
190, 208, 232
51
25, 28, 36-37
134
202, 212
58
56
190
65, 89
241
20
210, 227
231, 239
176, 207
241
165
52
121-123, 125-128, 151, 193, 244-246
107
190, 216
101
134
52, 109, 134, 153, 213
104
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Kruiningen
Kruiponder
Krul W.F.J.M.
Lambalgen
Lambooij J.M.J.H.
Land G.
Landas J.Ch. van
Land van Maas en Waal
Landhorst
Landhorstpeel
Landsmeer
Landzicht
Lanen, kapitein
Laren
Leerdam
Leeuwarden
Le Fèvre de Montigny G.J.
Leffinge
Legercommissie
Legerplaats bij Oldebroek
Leiden
Leiderdorp
Lek
Lekacces
Lekkanaal
Lely C.
Lely, gemaal
Lens
Lent
Leopold Koning
Leusden
Liddel-Hart B.H.
Liessel
Limburg
Linden C. van der
Linge
Linie Ochten-De Spees
Liniedijk
Litouwen
Lith
Lith de Jeude O.C.A. van
Locarno
Loenen aan de Vecht
Lohman, kapitein
Lohmeijer H.T.J.M.
Lombartzijde
Londen
Longwy
Loosdrechtse Plassen
Loosduinen
Loozen
Lopik
Lorentssluizen
Lotharingen
Lötschberg
Louvière, La
Lovink, Commissie
Lucardie D.M.
Luighen
Luik
Lunet aan de Snel
Lunetten
Lunteren
Luxemburg
Maare N.K.H.H.
Maarssen
Maartensdijk
Maas
Maas-Waalkanaal
Maas-Waalstelling
Maaseijk
Maaskanalisatie
Maastricht

223
192, 221
47, 54
190-191
64, 66, 78-79, 95, 100-102
188
109
177-178, 201, 207, 224
176
163, 175
144, 151
52
183
263
220
223, 264
175
59, 60
68
48, 50, 56, 61, 138, 144, 151
181, 184, 262, 265
178
20, 50, 92, 107, 124, 131-132, 134-135, 137, 203, 213
26-27, 48, 110, 134
15, 173
69, 87, 115, 117
123
31
170-172
211
192-193
161
163
60, 160-161, 166, 174, 185-187, 189 222, 243
25
95, 101, 166, 213, 220
177, 191, 193, 196, 219
190-191, 211, 218, 221, 233-235
199
174
87
35
105, 205
188
98, 205, 239, 243
59
28, 57, 152
50, 167
95
39
162, 165
27
123
140
140
207, 229-230
115
173
61
28-29, 32, 160, 164-165, 195, 230
36
33-35, 50, 53, 92, 109, 111, 133-135, 152-153, 155, 206
212
157, 230
23, 68, 78, 95, 98-100, 122
93
95
19, 25, 69, 130, 161-163, 165-167, 169-172, 174, 177, 179, 185-189, 193-194, 196, 201, 210, 215, 219, 221,
224-226, 235-237, 244, 248
166, 169, 178, 186, 193, 196, 222, 244
189, 191, 208
172
69
9, 161, 168-169, 191, 211, 243
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Maatlanden
Maginotlinie
Makkum
Man J.H. de
Mannerheimlinie
Manon-Villers
Mantsjoerije
Mariapeel
Marlet J.J.
Marne
Marokko
Mathon, kapitein
Mattern C.
Maubeuge
Medemblik
Meerlesche Peel
Megen
Meijel
Meijer, G.A.
Memelland
Mens, A. van
Meppel
Merchem
Merwede
Merwedekanaal
Mesu, ingenieur
Middelburg
Middelgronden
Milaan
Mill
Mlawa
Moerdijk
Mok, de
Molotov-Ribbentroppact
Monnikendam
Monster
Mont-sur-Marchien
Montenegro
Mook
Mouteau, kapitein
Muiden
Muiden acces van
Muiderberg
Mulder, kapitein
Muller Massis Th.F.J.
München
München, Verdrag van
Munnikrede P.S. van
Mussolini B.
Naarden
Naarder Trekvaart
Naardermeer
Namen
Nassau J.M. van
Nassau-Zuilestein F. van
Natzweiler
Naudin ten Cate W.
Nederbetuwe
Nederlands-Indië
Nederrijn
Nederweert
Neerbosch
New York
Nierstrasz V.E.
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nieuwe Keverdijksche Polder
Nieuwe Merwede
Nieuwe Waterweg
Nieuwe Wetering
Nieuwegein
Nieuwersluis
Nieuwer ter Aa
Nieuwkoop

213
84, 122-123, 139, 159-160, 164-165, 168-169, 211, 222, 246, 255
131
9, 38-39, 47-48, 56-62, 71-72, 80, 82, 86, 98, 111-112, 120, 138-140, 142-147, 149-151, 155-156, 170, 172,
181, 185, 187, 203, 207, 220, 227-229, 231, 235, 240-241, 243-244, 248, 253, 255-256, 258, 261-262
222
29
159
162-163
56
166-179
25
183
62, 83-84, 194, 209, 212, 215-217, 228-229, 258, 262
29
122
163-164, 191
193, 195
162-163, 191
36
199
56
264
61
166, 203, 205
152, 154, 219
176
17, 144, 262
120-121
152
162-163, 174-176, 184, 192, 207, 244, 246
204
55, 87, 107-108, 170, 243-244
144
199
116
39
230
25
172, 244
58
33, 63,-65, 101, 151, 205
51, 87-91, 94, 98-102, 104, 111-112, 117, 151, 156, 171, 261
20, 37, 64, 88-89, 93, 112, 134-135, 156, 213, 261
142
29-30, 64, 78, 82, 96, 99, 103, 110, 160
152, 161, 199
199
30
159, 199, 256
20, 27, 34, 36, 45, 48, 50, 63-65, 87-91, 94-95, 98, 112, 122, 203, 205, 224, 232, 263
98, 205
88, 98, 102
28-29
109
109
262
37
19
30, 152, 167
131, 176, 190, 223, 227, 243
161-163, 170, 173, 176-177, 187, 189-190, 195
189
131
11, 63, 80, 84, 168, 178, 192, 194, 210-211, 220-221, 224, 228, 231, 245-246
13, 19-20, 22, 26-28, 33-36, 41-48, 50-53, 62, 65-67, 85, 88, 90, 92-93, 116, 260, 263
89
27, 104
15, 102
154
15
95, 97, 203, 205
97
213
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Nieuwpoort
Nigtevecht
Nijmegen
Nijnatten A.A. van
Njemen
Noord-Brabant
Noordeinde, Paleis
Noorder Buiten Spaarne
Noorderkanaal
Noordoostpolder
Noorduijn P.C.J.
Noordwijk aan Zee
Noordzee
Noordzeekanaal
Noorwegen
Numansdorp
Nuth
O-Lijn
Oberkommando des Heeres
Ochten
Oise
Oog en Al
Ooltgensplaat
Oorschot J.W. van
Oost-Indië
Oostende
Oostenrijk
Oostkapelle
Opheusden
Ophorst A.R.
Opsomer A.T.C.
Oranjestelling
Ospel
Ottomaanse Rijk
Oud-Amelisweerd
Oud-Loosdrecht
Oude Hollandse Waterlinie
Oude Maas
Oude Spaarndammerpolder
Oude Uppelsche Polder
Oudwulverbroek
Ouvrage de Thiaumont
Overijssel
Overlaat, Beerse en Cuijkse
Overloon
Overmeer
Overstraeten R.F.C.
Palm P.J.H. van der
Pannerdensch Kanaal
Panthalon van Eck R.
Parijs
Parijs, Verdrag van
Pattagroce
Peel, De
Peel-Raamstelling
Peelstelling
Pépinster
Perey J.A.H.
Pervijse
Petri C.C.
Piaam
Polder de Ruigenhil
Polder Kruiningen
Polder Vuijlkop
Polen
Pop W.F.
Port-Arthur
Positie Ooltgensplaat
Positie Overflakkee
Positie van IJmuiden
Positie van Spaarndam
Post bij Krachtwijk
Poulet, commandant

59-60
132
87, 107, 131, 168-170, 172-173, 223, 260, 264
215
179
26-27, 95, 160-162, 164, 166, 169, 174, 176, 178, 183, 186-189, 194, 197, 212, 217-218, 226, 243, 260
241
48
163, 165
115
116
140, 241, 262
52, 115
9, 106, 117-118, 257
240
27
187
189
243-246
64, 190-191, 193, 196, 210, 219, 220
179
132
40, 54, 64
178
261
144
25, 30, 54, 139-140, 199
186
190, 232
36, 45, 88
175
217-218, 246
186
25
93
105
16, 92
107
48
33
134, 154
61
143, 183, 226, 229, 261, 265
69
212
106
211
64, 66, 79, 85-86, 95, 160, 172
142, 223, 244, 246
88, 262
28, 59, 61, 103, 152
55
228
9, 161-163, 166, 170, 174-178, 184, 186-187, 190-191, 193-196, 210-212, 222, 226
9, 13, 174, 177, 184, 186, 189-193, 196-198, 201-202, 207, 210-213, 215, 217-220, 225-227, 239, 242, 244,
246-247, 252-253
163, 174
165
42
59
37
116, 119-120, 123
39-40
212
33
58, 165, 176, 180, 199, 202-204, 217, 220, 223
48, 52, 62, 64-65, 71, 88-90, 92, 103, 120, 168
61, 165
40
40
37
48-49, 64, 88
190
165-166
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Praag
199
Preanger
30
Prinses Beatrixsluis
133, 137
Prinses Irenesluis
133, 145, 148
Protectoraat Bohemen/Moravië 199
Pruisen
199
Puy de Chambon F.
22
Q-Lijn
189
Quay R.A.B.N. de
61
Raaijmaakers M.
132, 137, 263
Raam
163, 174-176, 207, 210
Rambonnet J.J.
9, 11, 35, 44-46, 53
Ramersveld
207
Rappard W.F. ridder van
66
Ravensche Wetering
136
Ravenstein
169-171, 193
Ravenswaaij
132
Reek
174
Reigersbergse Polder
194
Reijnders I.H.
9, 12-13, 85, 108, 123, 134, 136, 143, 145, 149, 154, 157, 159, 161, 167-170, 172, 174, 176-178, 180, 183,
187, 189-191, 193-196, 199-202, 204, 206, 211-213, 215-221, 223-228, 246-247, 252-254
Reims
58-59
Remmersteinsebos
192
Reymer P.J.
132
Rhenen
208
Ridderschapskade
103, 109, 134, 139-140, 142-143, 154
Riga
28, 30
Rijksgebouwendienst
70
Rijkswaterstaat
22, 70, 87, 96-97, 103-104, 107, 116-118, 120, 123, 125, 130, 132, 134-135, 137, 146-148, 152, 156, 169,
205, 211-212, 236-237, 243
Rijn
25, 166, 177, 192-194, 210, 226
Rijnauwen
52, 134, 155
Rijnland
55, 159, 174
Rijnsweerd
134
Rijswijk (Dr.)
33
Rilland Bath
172, 186
Ringers J.A.
212
Ringvaart
36
Rink, Commissie
62
Rips, De
176, 193, 207
Ripsche Peel
191
Rivierenstelling
9, 13, 149, 155, 171, 178, 180-184, 187, 189-191, 193-198, 205, 209, 211, 214-215, 217, 223, 225, 230, 232,
238, 244-246, 252, 254-256, 258
Röell W.
56, 104, 107-110, 124-127, 133-136, 141, 143, 145, 148, 159, 161, 169, 174, 177, 180, 201-202, 240
Roermond
165-166, 169, 186, 189, 195, 243
Roijen H.L. van
203-207, 214-215, 217, 224, 232, 254, 261, 263
Roijen W.P.J.A. van
203
Roldanus H.J.W.
100
Rome
140, 159
Rooden Haan
190
Roorda J.E.
88-89-263
Roosenburg D.
101, 123
Roosteren
172-173, 195
Rotterdam
127, 131, 165, 178, 182, 184, 189, 205, 221-222, 236, 244, 246, 263, 265
Roy J.J. Le
25
Ruhrgebied
55
Ruiten-Aakanaal
193
Rusland
30, 127, 165, 199
Ruijs de Berenbrouck Ch.J.M. 65
Saarland
159
Saint-Quentin
31
Sambeek
174
San
179
Santen J.J. van
61, 94
Santpoort Noord
48
Santpoort Zuid
48
Sas G.J.
175-176, 204
Savornin-Lohman B.Ch de
167
Scandinavië
55
Schalkwijksche Wetering
135
Scharroo P.W.
22, 30, 39-41, 51-52, 54, 81-82, 98-99, 131, 263
Scherpenhuizen Rom E.
262
Scherpenzeel
192
Scheveningen
183
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Schiedam
Schimmel A.H.
Schmid L.J.
Schmid L.M.A.
Schinnen
Schoenmaekers R.L.A.
Schuhmacher H.O.
Schukking W.H.
Schuurman W.J.C.
Seraing
Servië
Sevenum
Sevilla
Spanjaerdt Speckman L.J.
Seyffardt H.A.
Sheffield
Siegfriedlinie
Siegfriedstellung
Sillevis W.F.
Simplon
Sint Andries
Sittard
Slobbe B.W.Th. van
Slicher W.J.A.
Slijpe
Smitz C.F.X.
Sneek
Snijders C.J.
Soest
Soesterberg
Somme
Souburg
Spaarndam
Spaig J.C.
Spakenburg
Spanje
Spieringstocht
Spinola A.
Staaij F.E. van der
Staartsche Peel
Stadskanaal
Stalin J.
Stam M.J.
Staveren J.C. van
Steenplaat
Stelling bij Houten
Stelling Friese Meren
Stelling bij Piaam
Stelling op Wieringen
Stelling van Amsterdam
Stelling van de Monden van
de Maas en het Haringvliet
Stelling van Den Helder
Stelling van het Hollands Diep
en het Volkerak
Stelling van Naarden
Stelling West-Noord-Brabant
Stevin H.
Stevin S.
Stevinsluizen
Stuitje P.J.
Stumphius J.C.
Stuten J.
Sudetenland
Susteren
Tafelbergheide
Tagliamento
Tarel H.J.H. van
Texel
Thermopylae
Thoden van Velzen H.H.
Tholen
Tiel

184, 213
177, 202
110, 184, 188, 192
2, 49, 51, 66-67
187
228-230, 233
71-72
71, 264
36
144, 147, 182, 206-207, 239
25
163
152
47-48, 50, 57, 84, 138, 149-150, 258, 262
65, 79-80, 105, 123
127
84, 233
31, 169
191
140
19
187
162-163
109
59-60
174
119
9-10, 26-27, 32-34, 43-47, 51, 88, 92, 117, 261
95
261
29, 31
240
48-49, 51, 53, 89
100
95, 115, 191
27, 159
36
27
67, 79, 264
175-176
193
159, 199
125, 131
208
119-120
33
223
123
120
9, 19-20, 22-23, 26-28, 35-38, 45, 48-53, 62, 64-66, 85, 88-90, 100, 103-104, 108, 111-112, 116-117, 123124, 147-149, 154, 184, 257, 260-261, 263
19, 45, 52-53, 65, 85
19-20, 23, 26, 37-39, 45, 52-54, 187, 223, 226, 260
19, 26, 28, 30, 39, 45, 52-53, 64-65, 82, 85, 116, 263
27
40, 48, 54, 82
115
115
123
105-107, 109, 147-149
125, 217, 231
37, 47, 258
178, 199, 204
172
48
179
110-111, 146-148, 264-265
142-146, 151-152, 181, 197
20
168
82
132, 220
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Tien-Millioen-Fonds
Tilburg
Topografische Dienst
Tovara na Litou Ocel
Tromp M.H. H.M.
Tsjecho-Slowakije
Tuinen C. van
Turkije
Twentekanaal
Uden
Uitdam
Uitgeest
Uithoorn
Uitwatering
Uitwijk
Utrecht

9, 179, 183, 185, 187, 190-191, 193-200, 208, 211, 226, 229, 234, 246, 248-249, 252, 254
161, 169, 187, 217
69
127
105-106, 127, 129, 149, 154
199, 204
66, 125
25
130
162-163, 175
115
104
106
102
33
19, 22, 26-27, 33-35, 50-52, 68-69, 80-81, 91-97, 102-104, 109-110, 127, 131-135, 137-140, 142, 152-154,
156, 167, 176-177, 203, 205, 213, 219, 222, 226, 260-263, 265
Vaals
167
Vaillant P.M.
212, 262, 265
Valleikanaal
131, 169, 176-177, 191-192, 235
Vallei-Peel-Raamstelling
9, 13, 190-193, 196, 207-211, 213, 216-219, 223, 225-226, 232, 239, 244-245, 247-248, 252-253, 255
Valleistelling
9, 153, 185, 190, 192-193, 195-196, 198, 201-202, 207-208, 211-213, 215, 218-219, 223-227, 237, 239,
242-249, 252-253
Vallei-Waal-Lingestelling
9, 226-227, 230, 239, 245, 253
Vaxholm
101-102
Vecht, Utrechtse
88, 106, 118, 232
Vechten
52
Veenendaal
177, 191-192, 216
Veere
186
Velsen
37, 81, 106, 212
Venlo
162-166, 170, 173, 222, 243, 245
Venraij
164
Verdun
29, 56-60, 165
Verenigde Binnenpolder
48
Verenigde Staten
56, 160, 222
Verkorting
40
Versailles
56
Versailles, Verdrag van
55, 159-160, 199
Vesting Holland
9, 11-12, 17, 46, 51, 63-68, 70, 77-78, 80-81, 83, 85, 87, 92-93, 95-97, 99, 102, 104, 106, 108, 111, 128, 130,
132, 135-137, 139, 142, 145, 148, 152, 154, 158, 160-161, 168-178, 182, 189, 192, 194-197, 199-208, 210213, 215, 217-219, 224-226, 230, 232, 234, 240, 243-248, 251-258, 261, 263-264
Vesting Holland, Noordfront
183
Vesting Holland, Oostfront
9, 15, 79, 92-97, 102, 108, 110, 118, 132-135, 137, 140, 151. 154, 156, 158, 169, 174, 176, 178, 184, 200203, 205-206, 210, 212-213, 218-219, 224-227, 232, 241, 247, 252, 257-258, 263
Vesting Holland, Westfront
65, 80, 183, 203, 213
Vesting Holland, Zuidfront
9, 79-80, 97, 104, 107, 203, 205, 210, 213, 219, 225-227, 234, 237, 239, 241, 243-244
Vesting Vlaanderen
245
Vianen
107
Vijfhuizen
48, 51
Vlaams Limburg
164
Vlaanderen
30, 58, 61, 165
Vleuten
93
Vliegaten
116
Vlieter, De
115
Vlissingen
25, 37, 39, 186, 260
Vogezen
28, 30
Volkel
163, 175, 212
Volkenbond
55, 159
Voorst tot Voorst H.F.M. van
218, 225
Voorst tot Voorst J.J.G. van
9, 51, 56, 83, 147, 149, 152-154, 157, 161, 177, 191, 200-202, 206, 208-210, 215-218, 220-221, 227-228,
231, 233-235, 238, 244, 247-248
Voorstelling Muiderberg
45, 51
Voorstelling Spaarndam
51
Voorstelling Vijfhuizen
37, 54
Voorst Evekink D. van
176
Voort-Maarschalk D.G. van der 52, 93
Voorthuijsen J.
233
Voorveldsche Polder
134
Vrakker
189
Vredepeel
175-176, 207
Vreeland
35, 106
Vreeswijk
15, 33, 87, 93, 132-133
Vught
83, 102
Vuren
149
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Waal
Waal-Lingestelling
Waalsdorp
Waalwijk
Waardenburg
Waddeneilanden
Waddenzee
Wageningen
Wallonië
Wall Street
Warschau
Washington
Wassenaar
Weert
Weesp
Weesp, acces van
Weichsel
Weimar Republik
Weitzel A.W.P.H.
Welter, Commissie
Wely L.H. van
Wenduine
Wenen
Werk aan de Cruquius
Werk aan de Groeneweg
Werk aan de Korte Uitweg
Werk aan de Nieuwe Steeg
Werk aan de Spoel
Werk bij de Spees
Werk bij Ochten
Werken a.d. Karnemelksloot
Werken bij Griftenstein
Weurt
Westeinde
Westerschelde
Westervoort
Westhoek
Wieringen
Wieringermeer
Wijde Blik
Wijde Gat
Wijk bij Duurstede
Wijlre
Wilde J.A. de
Wilhelminakanaal
Wilhelmina Koningin
Willemsoord
Willemstad
Wilna
Wils, J.
Wilson J.J.C.P.
Winkel De
Winkelman H.G.
Wirtz P.
Woensdrecht
Woerdensch Verlaat
Wolf J.J. de
Wonsstelling
Woudrichem
Ypenburg
Zaandam
Zaltbommel
Zanddijkstelling
Zandvoort
Zandwijk
Zeebrugge
Zeeland
Zeeland (N.Br.)
Zegveld
Zevenbergen
Zeven Provinciën
Zijkanaal B
Zinkske, ‘t
Zuid-Beveland

19, 52, 95, 131, 133, 142, 166, 170, 179, 193, 201, 210, 213, 219-220, 226, 237
9, 118, 219, 225-226, 231, 233, 236-237, 239, 242, 246-249, 253
77, 100, 138
35
149
115
116, 120, 125
205
58, 165
55
199
152
39
162-163, 165, 174, 189-190, 192, 195, 243
64-65, 88-90, 94, 98-101, 104, 112
87-88
166, 179, 252
55
19, 66
65
57
58
143
36
32, 52, 110-111, 213
48
63
48, 213
64, 190
64, 190
35, 90-91
34-36, 52, 92-94, 108, 133-134
193, 196
59-60
19, 25, 55, 186
168, 171, 193, 196, 223
30
115-116, 119-120, 123, 125
115, 122, 243
107
107
124, 132-133, 135, 137, 141, 145, 148-149, 154, 156, 213
187
190
131, 167, 170, 185-187, 193
25, 52, 109, 202, 218-220, 241
106, 127
39-41, 43-44, 47, 53-54, 64, 261, 263
165
22
12, 70, 78, 87, 161-167, 174-176, 180, 183, 193-195, 201, 212, 218-219, 223-224, 226, 231, 244, 252
97
9, 12-13, 208, 218-219, 223-226, 229-232, 234-235, 237-240, 245, 247, 253
109
42
27
191
119, 193, 223, 245-246
33
240
104, 222-223
87
193-194, 212, 223, 226, 229, 246
241
33
32
40, 161, 169, 183, 185, 187, 194, 240, 244
175-176
27
42
131
48, 106
239
212, 223
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Zuiderwaterlinie
Zuiderzee
Zuiderzeepolders
Zuiderzeevereeniging
Zuiderzeewerken
Zuid-Limburg
Zuidpolder
Zuid-Steenplaat
Zuid-Willemsvaart
Zuilen
Zürich
Zutphen
Zuurdeeg, luitenant
Zwart J.
Zweden
Zwijndrecht
Zwikker C.
Zwitserland
Zwolle

19
28, 48, 87, 94, 106, 115-118, 128, 137, 252
98
115
9, 17, 68, 78, 105, 108, 112, 116, 120, 123, 126, 128-129, 137-138, 142-143, 156, 171
55, 183, 185, 201, 246
100
116, 118-119
162-163, 165-167, 170, 186-187, 189, 226
187
222-223
166, 170, 173, 193
240
42, 231, 233, 265
101-102
233
151
11, 28, 125, 139-140, 142, 149, 182
19, 68, 143, 165, 168-169, 171-172, 189, 195
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