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INLEIDING.

Nauwelijks hebben de beide Kamers der Staten-Generaal het besluit
genomen, om over te gaan tot de afsluiting en de gedeeltelijke droog-
making van de Zuiderzee, of opnieuw wordt de aandacht gevraagd voor
andere werken van groote, eco'nomische beteekenis. Meer en meer begint
ons volk in te zien, dat de wederopbouw van het economisch fundament
van de maatschappelijke samenleving na den grooten en bloedigen
Volkerenoorlog, aanleiding zal geven tot een zwaren, internationalen,
economischen strijd, waaraan ook Nederland zal moeten deelnemen. Een
strijd zóó belangrijk, dat wij reeds nu ons geheele willen en kunnen
zullen moeten gebruiken, om op het juiste oogenblik gereed te zijn.

Inzetten yan de g e h e e l e volkskracht, geleid in één vaste richting,
is daarvoor noodig. Particulier initiatief en ondernemingsgeest, opge-
voerd tot de uiterste prestatie, moeten werkzaam zijn voor de belangen
van het geheel. Maar al te veel treedt, vooral ook bij het tot stand
brengen van groote werken, in ons land naar voren eene neiging tot
individualisme, tot het bevorderen van locale belangen ten koste van
het geheel. Eene strooming, welke zoo duidelijk werd geschetst door
Dr. P i e r s o n in eene vergelijking tusschen Nederlanders en Duit-
schers i) en die, naast eene zekere langzaamheid, reeds meermalen be-
lemmerend werkte op het tot stand komen van goed georganiseerden,
breed gedachten arbeid. Ons volk zoekt maar al te veel naar hetgeen
v e r d e e l t , te weinig naar hetgeen v e r e e n i g t ! Moge de voorbe-
reiding van Nederland tot den grooten, economischen strijd geleid worden
door een gevoel van gemeenschap, door het vaste bewustzijn, dat vóór
alles elk Nederlander deel uitmaakt van één groot geheel. Dan zal in
de komende, economische worsteling niet meer van ons worden gezegd,
wat een Franschman eens opmerkte: „Les Hollandais font de grandes
choses mais sans grandeur."

In deze economische worsteling zal vooral ook de gunstige, geogra-
phische ligging van onze zeehavens een factor van groot belang blijken

i) Zie Dr . A. P i e r s o n. „Herinneringen uit Pruisens Geschiedenis.
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te zijn. Begrijpelijk is dus, dat zich steeds meer een streven openbaart,
om deze zeehavens zoodanig te ontwikkelen en te verbeteren, dat zij p
ook in de toekomst kernpunten voor het wereldverkeer ter zee kunnen
blijven.

Deze overweging heeft o. m. aanleiding gegeven tot de plannen voor
het verbeteren van de verbinding van Amsterdam met de zee. Bij de Wet ^
van 2 Januari 1917 (Staatsblad No. 3) werden de vereischte fondsen
toegestaan, om de sluizen te IJmuiden te verbeteren, terwijl, door de
verbreeding en de verdieping van het ongeveer 40 jaren geleden ge-
graven Noordzeekanaal, de Regeering wil zorg dragen, dat Amsterdam
hare plaats als wereldhaven zal kunnen behouden.

Dit zal echter slechts mogelijk zijn, wanneer de verbetering van het
Noordzeekanaal samengaat met het maken van eene betere en snellere
verbinding met den Rijn, om aldus te kunnen voorzien in een uitge-
breid transito-verkeer, dat na dezen oorlog nog in aanzienlijke mate zal
toenemen, zoodat voor tal van groote stoomvaartmaatschappijen de '
verbetering van de verbinding van Amsterdam met den Rijn als eene
levensvraag is te beschouwen.

Het is dan ook niet te verwonderen, dat deze belangrijke aangelegen-
heid thans veler aandacht heeft en reeds tal van oplossingen hiervoor
zijn gegeven. Deze oplossingen zullen hierna kort worden vermeld. In
het bijzonder zal daarbij worden besproken het kanaalplan van de Kanaal-
vereeniging „de Geldersche Vallei", dat ook uit een militair oogpunt
groote beteekenis heeft.

Met dit kanaalplan wordt een tweeledig doel beoogd, n.l.:
i°. Het tot stand brengen van eene g o e d e s c h e e p v a a r t v e r -

b i n d i n g t u s s c h e n A m s t e r d a m e n d e n R i j n , e n
2 ° . h e t v e r b e t e r e n v a n d e a f w a t e r i n g v a n d e G e l d e r -

s c h e v a l l e i .
Vooral ook door den invloed, welken de afsluitingen de gedeeltelijke

droogmaking van de Zuiderzee hierop zullen uitoefenen i), zal in de
toekomst de versterkte Geldersche vallei naar alle waarschijnlijkheid
eene belangrijke plaats innemen in het stelsel onzer landsverdediging.
Met het oog hierop verdienen dus alle economische en waterstaatkun-
dige verbeteringen van eene dergelijke landstreek van militaire zijde
alle aandacht.

Dit laatste geldt trouwens voor a l l - e werken van economische en
waterstaatkundige beteekenis, in welk deel van het land ook aangelegd.
De tijd is voorbij, dat de landsverdediging beperkt kon worden tot de
Nieuwe Hollandsche Waterlinie, of enger nog tot de Stelling van Am-
sterdam. De ervaringen van den laatsten oorlog wijzen er op, dat, vooral
voor een klein land, eene m o b i e l e , e l a s t i s c h e d e f e n s i e nood-

i) Zie hiervoor „De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee in haar
beteekenis voor de landsverdediging", door l'. W. S c h a r r o o . (Orgaan van de Ver-
eeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap, 1917—1918, Vle Afl.).



zakelijk is i). Een eisch, welke zich niet alleen moet uiten in de wijze,
waarop hierbij het veldleger wordt gebruikt, maar ook in de toepassing
van de door dit veldleger gebezigde strijdmiddelen, in het bijzonder
van het terrein.

De mogelijkheid bestaat dus, dat e l k deel van het land voor de
landsverdediging' van beteekenis wordt. En aangezien hierbij, vooral
voor de verdediging van het polderland, als eerste eisch moet worden
gesteld een voortdurend en onder alle omstandigheden beheerschen
van den waterstaatkundigen toestand, spreekt het vanzelf, dat alle wer-
ken, welke dezen waterstaatkundigen toestand van eene bepaalde land-
streek kunnen verbeteren, ook in militair opzicht van beteekenis zijn.
Zulks geldt vooral voor eene terreinstrook als de Geldersche vallei,
welke, zooals hierna nader zal worden uiteengezet, in de toekomst eene
belangrijke plaats moet innemen in het stelsel der landsverdediging.

Bovendien is ook de omstandigheid, dat in economisch opzicht een
bepaald gedeelte van het land in waarde stijgt, voor de landsverdediging
van het hoogste belang. Het militaire vraagstuk kan niet meer uitsluitend
in militair-technischen zin worden opgelost. De ervaringen van den
laatsten oorlog hebben het wederom duidelijk doen zien, dat de lands-
verdediging vóór alles een vraagstuk van a l g e m e e n belang is, waar-
van de oplossing voor een groot deel afhankelijk is van de economische
en de moreele volkskracht en van de nationale industrie, welke ons
zooveel mogelijk onafhankelijk moet maken van het buitenland.

Vermeerdering van de welvaart en daardoor eene grootere, financiëele
draagkracht van de bevolking; toename van het aantal inwoners door
beperking van de noodzakelijkheid tot landverhuizing; de grootere vrucht-
baarheid van de Geldersche vallei, nadat de afwatering zal zijn verbe-
terd, waardoor in oorlogstijd de verpleging van de troepen ter plaatse
gemakkelijker kan geschieden; het vormen van een nieuw arbeidsveld
voor de ontwikkeling van de industrie en de moderne techniek in eene
welvarende landstreek, enz., enz., enz. — dit zijn alle factoren, welke
direct of indirect van het hoogste belang zijn voor de landsverdediging.
Verhooging van de economische kracht sluit in zich vermeerdering van
de militaire weerbaarheid.

De vraag is gewettigd, of bij den huidigen stand van de internatio-
nale politiek de defensiebelangen nog eene rol moeten spelen bij de be-
oordeeling van de genoemde kanaalplannen. Het antwoord op deze vraag
is thans nog niet te geven. Wij mogen h o p e n op de verwezenlijking
van het ideaal algemeene ontwapening als gevolg van een wereld-
vrede, .... de schommelingen in den internationalen politieken toestand,
het karakter van den mensch in het algemeen, eischen echter thans
nog, dat de gevaren van eene o n t ij d i g e ontwapening voor oogen
worden gehouden. En helaas zullen die gevaren waarschijnlijk nog wel
heel lang blijven bestaan!

i) Zie Orgaan Krijgswetenschap, 1917 -1918, Vle Afl. en 1918—1919, la Afl.



Naar mijne meening is het dan ook noodzakelijk, dat, bij de beoor-
deeling van plannen als die van de Kanaalvereeniging „de Geldersche
Vallei", de defensiebelangen even goed worden behartigd als de water-
staatkundige, terwijl beide i n de e e r s t e p l a a t s r e k e n i n g
m o e t e n h o u d e n m e t d e b e l a n g e n v a n l a n d b o u w , nij-
v e r h e i d e n h a n d e l .

De geschiedenis van het Zuiderzeevraagstuk heeft geleerd, welke de
gevolgen zijn, als, bij de vaststelling van een werk van economische
beteekenis, de waterstaatkundige en de militaire belangen niet a l s
g e l i j k w a a r d i g i n o n d e r l i n g v e r b a n d worden behartigd i).
De kanaalplannen voor de Geldersche vallei moeten en kunnen reeds nu
zoodanig worden uitgewerkt, dat zij ook uit een oogpunt van lands-
defensie tot eene verbetering leiden.

Eene snelle uitvoering van deze belangrijke kanaalplannen verdient
thans te meer overweging, omdat hierdoor eenigszins kan worden te-
gemoet gekomen aan het dreigend gevaar der werkeloosheid, ten ge-
volge van de demobilisatie, een gevaar dat alle aandacht vraagt 2). De
mannen, die meer dan vier jaren gereed hebben gestaan voor de mili-
taire weerbaarheid van het vaderland, hebben r e c h t , dat de Staat
thans zorg draagt voor hun levensonderhoud, hun gelegenheid geeft tot
arbeid, welke ten goede moet komen aan het algemeen belang, aan de
economische weerbaarheid van het land. De uitvoering van de kanaal-
plannen der Geldersche vallei vormt eene belangrijke gelegenheid tot
werkverschaffing, waarbij in 's lands belang ook gedemobiliseerden, die
vrijwillig onder de wapenen blijven, kunnen worden te werk gesteld.

I. DE SCHEEPVAARTVERBINDING VAN AMSTERDAM MET DEN RIJN.

In het midden van de vorige eeuw werd de verbinding van Amster-
dam met het binnenland gevormd door:

i°. De Keulsche vaart, beginnend in den Amstel en verder loopend
langs Utrecht en Vreeswijk;

20. de Zuiderzee en de Geldersche IJsel en
30. de Amstel, Drecht en Aar, de Gouwe en de Hollandsche IJsel.
Vooral de Keulsche vaart voldeed reeds in 1868 niet meer aan de

behoeften van het toenmalig verkeer en eischte dringend verbetering.
Nog vóórdat het Noordzeekanaal werd opengesteld, vestigde in Au-
gustus 1870 de Stadsingenieur van Amsterdam, de Heer J. G. v a n
N i f t r i k , er de aandacht van het gemeentebestuur op, dat de ge-
noemde verbindingen onvoldoende waren met het oog op de te ver-
wachten herleving van Amsterdams handel en scheepvaart na de ope-
ning van het Noordzeekanaal 3). Hij achtte hiervoor noodig het maken

1) Zie Orgaan Krijgswetenschap, 1917—1918, Vle Afi.
2) Zie „Het Geldersche vallei-kanaal, eene nuttige werkverschaffing na demobilisatie",

door P. W. S c h a r r o o , (Centraalblad der bouwbedrijven, lOe jaarg., No. 23).
3) „Verzameling van stukken betrekkelijk de pogingen, in de laatste jaren aangewend



van een scheepvaartkanaal van Amsterdam naar den Rijn en de Waal.
Dit kanaal zou ongeveer loopen langs den Amstel, de Weesper- en de
Muidertrekvaarten tot Muiden, de Naardertrekvaart langs Naarden en
Huizen tot de Eem. Voorts langs deze rivier naar Amersfoort en van
hier door de Geldersche vallei naar den Rijn, terwijl door de Betuwe
een kanaal van Opheusden naar Dodewaard zou moeten worden ge-
graven i). In totaal zou dit kanaal 85,5 K.M. lang zijn, waartegenover
de bestaande verbinding van Dodewaard naar Amsterdam over Go-
rinchem en Utrecht eene lengte van 134 K.M. had.

Ook de Amsterdamsche Commissie voor de Rijnvaart vestigde her-
haaldelijk de aandacht op het tot stand brengen van deze noodzakelijke
verbetering, terwijl in 1872 en volgende jaren ook S t i e l t j e s krachtig
aandrong op den aanleg van het kanaal door de Geldersche vallei. In
eene vergadering, welke na de opening van het Noordzeekanaal in
November 1876 te Amsterdam werd gehouden, zeide de Heer S t i e l t j e s
over het kanaal door de Geldersche vallei, dat hij hoopte „dat de
„Zuiderzeedroogmaking geen spijker mocht zijn, om het plan der Gel-
„dersche vallei aan op te hangen. De Regeering wil het kanaal; zij
„make dit niet afhankelijk van eene toekomstige ringvaart langs de
„gedempte Zuiderzee" 2).

In 1872 werd aan den Hoofdingenieur van Utrecht opdracht gegeven,
om „in overleg met de militaire Genie een ontwerp voor de kanali-
„satie van de Geldersche vallei te maken". Deze Hoofdingenieur stelde
echter voor, hiertoe niet over te gaan en de kanaalverbinding te doen
loopen langs Amstel, Drecht, Bijleveld en den gekanaliseerden Holland-
schen IJsel.

Op 29 October 1875 werd door den Gemeenteraad van Amsterdam,
op voorstel van het Raadslid E n g e l s , besloten bij de Regeering aan
te dringen op het nemen van krachtige en afdoende maatregelen tot
het verbeteren van de vaart van Amsterdam naar den Rijn, door het
graven van een kanaal door de Geldersche vallei. Op 30 November 1875
werd een daartoe strekkend adres tot de Regeering gericht, terwijl
ongeveer gelijktijdig door K a u p é en W i l d e en 337 anderen een
soortgelijk adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd
gezonden.

Inmiddels had in 1875 Minister H e e m s k e r k last gegeven, om een
kanaal door de Geldersche vallei te ontwerpen in verband met plannen
tot eene gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.

Toen echter op de begrooting voor het jaar 1877 nog geen gelden
voor dit doel waren uitgetrokken, wendde de Gemeenteraad van Amster-

om het Noordzeekanaal door de Geldersche Vallei met de Boven-Waal in verbinding
te brengen". Uitgegeven op last van het Gemeentebestuur van Amsterdam. (Amster-
dam, ter Stads-drukkerij, 1880).

1) Tevoren was reeds in 1842 door den Heer van A s c h van W i j c k eene bro-
chure uitgegeven over „Waterafleiding en Kanaalvaart in de Geldersche Vallei".

2) Zie het „Handelsblad" van 25 November 1876.



dam zich op 26 October 1876 tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
daarin gevolgd door de Ileeren M e r r e m en l a P o r t e en 500 andere
Amsterdammers, alsmede op 8 December 1876 ook door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Haarlem.

Daarop volgde in April 1877 de indiening van een wetsontwerp voor
de bedijking en droogmaking van het zuidelijk gedeelte van de Zuider-
zee, waarin tevens was opgenomen het maken van een kanaal door
de Geldersche vallei naar de Waal bij Dodewaard. Door het aftreden
van het Ministerie-H e e m s k e r k kwam echter dit wetsontwerp niet
in behandeling. Wel werden de plannen voor de kanaalverbinding door
de Geldersche vallei op last van de Regeering nader onderzocht. Naar
aanleiding hiervan werd op 24 Januari 1878 door de Hoofdingenieurs
van den Waterstaat in het 56, 8e en ge District, de Heeren de B r u y n
K o p s , du C e l l i é M u l l e r en C o n r a d , een rapport hieromtrent
aangeboden aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Intusschen was in 1876 ook het Noordzeekanaal geopend en bleek
steeds dringender de noodzakelijkheid, om niet alleen eene betere
scheepvaartverbinding tusschen Amsterdam en Rotterdam, maar ook
tusschen Amsterdam en den Rijn tot stand te brengen. In verband
hiermede werd onder het Ministerie-T ak v a n P o o r t v l i e t b i j Ko-
ninklijke Boodschap van 6 Maart 1878 een wetsontwerp ingediend tot
het aanleggen en verbeteren van eenige werken ten behoeve van de
binnenlandsche scheepvaart, omvattend:

i°. Een kanaal van Amsterdam door de Geldersche vallei naar de
Boven-Waal en

20. het verbeteren van den waterweg tusschen Amsterdam en Rot-
terdam.

Dit wetsontwerp ondervond grooten bijval in het land, uit den aard
der zaak het meest in Amsterdam. Toch werd, na uitvoerige discussies,
in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 20 Mei
1879, Artikel i van het wetsontwerp met 40 tegen 39 stemmen verwor-
pen, waarna de Regeering het wetsontwerp introk.

De behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer was een
voortdurende strijd voor locale belangen. Het „prêcher pour sa paroise"
werd door verschillende Kamerleden sterk gehuldigd, waardoor het
algemeen belang op den achtergrond geraakte. De uitvoering van een
werk, dat een grooten invloed zou hebben gehad op de ontwikkeling
van handel en industrie, werd belet door het reeds genoemd gemis
aan nationaal gemeenschapsgevoel, dat ons volk in zoo hooge mate
eigen is.

Ook de belangen van het ontworpen kanaal voor de landsdefensie
kwamen bij de behandeling van dit wetsontwerp ter sprake, waarbij
niet het minst de aandacht verdienen de hieromtrent door den toen-
maligen Minister van Oorlog, Generaal den B e e r P o o r t u g a a l ,
gegeven beschouwingen.

Inmiddels waren nog tal van andere ontwerpen voorgesteld voor de
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verbetering van de scheepvaartverbinding tusschen Amsterdam en den
Rijn i). De meest belangrijke hiervan waren (Fig. i):

iy. liet plan-W a l d o r p , dat den aanleg van een kanaal Amsterdam-
Gorinchem in eene richting Noord-Zuid voorstelde.

a°. Het ontwerp-Kal f f voor een kanaal van Amsterdam langs Naar-
den en Bussum en de Westzijde van de Utrechtsche heuvelen
over Amerongen naar Dodewaard.

3°. De plannen van een „Oud-officier" (B r a n d s m a) voor een kanaal
van Amsterdam langs Harmelen naar Vreeswijk en van hiernaar
de Waal bij Ochten.

4°. Het in den laatsten tijd veel besproken ontwerp-v a n der T o o r n ,
dat op 20 Maart 1880 aan den Minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid werd aangeboden. Het hierbij ontworpen kanaal
zou loopen van Amsterdam langs Woerden en Wijk-bij-Duurstede
naar de Waal bij Tiel 2).

Het laatste plan, dat in de afgeloopen maanden nogal eens ter sprake
ter sprake wordt gebracht, en thans ook door het Gemeentebestuur van
Amsterdam wordt voorgesteld, kan met het oog op de defensiebelangen
niet tot uitvoering komen ten gevolge van de richting van het ontworpen
kanaal ten opzichte van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, vooral ook
met het oog op het inundatiewezen van deze linie.

Inmiddels werd op den 6&en Januari 1881 door Minister K I e r e k een
nieuw wetsontwerp ingediend, om Amsterdam door een kanaal over
Vreeswijk bij Gorinchem met de Merwede te verbinden, waarmede
zoowel het Rijnverkeer als de gemeenschap te water tusschen Amster-
dam en Rotterdam zouden zijn gebaat. Dit wetsontwerp gaf in Amsterdam
aanleiding tot krachtige pogingen, om den aanleg van eene kanaalver-
binding door de Geldersche vallei te bevorderen. Uit handelskringen
werd hiervoor zelfs een bedrag van f 3.000.000 aan de Regeering aan-
geboden, terwijl door den Gemeenteraad op 9 Maart en 13 Juni 1881
op den aanleg van dit laatste kanaal werd aangedrongen 3).

Eveneens geschiedde dit door de Kamer van Koophandel te Amsterdam
en door het Rijnvaart-Comité, waarvan eerst de ingenieur van G end t
en later Prof. H e n k e t technisch adviseur was.

In weerwil van deze pogingen verscheen de wet op den zgsten Juli
1881 in het Staatsblad.

Volgens de Wet van 15 Mei 1884, Staatsblad No. 106 (wetsontwerp-
R u t g e r s van R o z e n b u r g ) , werd in plaats van de te verbeteren
Vecht een geheel nieuw kanaalgedeelte gemaakt, waardoor de sluis bij
Nigtevecht overbodig werd.

l) Zie hiervoor o. m. „De twaalf ontwerpen voor hut Amsterdamsche Kijnvaartkanaal,
beknopt omschreven en beoordeeld door een ingenieur". ('s-Gravenhage, 1881^. Later
bleek de toenmalige Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat C o n r a d hiervan de
schrijver te z i j n .

7,ie l'. II. K e m p e r . „Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede''.
Zie Gemeenteblad, 1881, Afd. I, Bijlagen A en C.


