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III. ONTSTAAN EN INRICHTING VAN DE GREBBE-LINIE.

Geschiedkundig overzicht. Uit een brief, welke op 18 Juli 1629 door
Gedeputeerde Staten van Utrecht werd gericht aan E r n s t C a s i-
m i r i), blijkt, dat deze Staten reeds in 1627 aan ingenieurs last gaven
te onderzoeken, of op de „Gront tusschen den Grebbedijck ende Amers-
„foort ende van daar voorts langens de Eem tot de Zuerzee toe een
„lantweer soude dienen gelegt tot stuytinge van den vyant in cas sy
„die Yssele quame te passeeren".

Toen op 24 Juli 1629 de Staten van Utrecht bericht kregen, dat de
vijand inderdaad over den IJsel was getrokken, werd aan v a n A m e-
r o n g e n , lid der Staten, opgedragen, om met de regeeringen van
Rhenen en Veenendaal in overleg te treden over het maken van de
„Grifte ofte Landvveer" aan de Grebbe. Bovendien werden de leden
der Staten J o h a n van W e e d e en A d r i a a n P l o o s naar Prins
F r e d e r i k H e n d r i k gezonden, om dezen te raadplegen over het
maken van deze linie en over de maatregelen, noodig om den vijand
te keeren.

Hoewel de Prins meende, dat het niet de tijd was, om de Grebbe-
linie aan te leggen en door hem de voorkeur werd gegeven aan het
versterken van den weg langs de Vecht en den Vaartschen Rijn, be-
sloten de Staten van Utrecht toch, „een retranchement of wal te doen
„maken van af de Grebbe tot aan de Zuiderzee". Tevens zou, door het
doorsteken van den Grebbedijk en het openen van de sluizen aldaar,
het land onder water worden gezet. Om te beletten, dat het aan de
Grebbe ingelaten Rijnwater in de Eem zou afloopen, werd aan de
regeering van Amersfoort verzocht alle beken en wateren in den om-
trek van deze stad af te sluiten.

De uitvoering van een en ander werd opgedragen aan den Burge-
meester van Rhenen, J o h a n V o n c k e n aan Mr. J o h a n S t r i c k
van A m e r o n g e n , terwijl 1575 boeren uit de provincie Utrecht voor

i) Zie de B o r d e s . „De verdediging van Nederland in 1629".
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deze werkzaamheden werden opgeroepen. Bovendien werd aan de Gede-
puteerde Staten van Holland verzocht hiervoor 10.000 a 12.000 mannen
te zenden benevens eenig krijgsvolk ter bescherming van de arbeiders.

De Staten van Holland zonden dit verzoek door naar Prins F r e d e-
rik H e n d r i k , opdat deze hierover zou kunnen beraadslagen met
de Gecommitteerden, welke op 24 Juli naar den Prins waren afgevaar-
digd. Dit besluit werd genomen, omdat „gesepareerde deliberatiën
„ligtelyk verwarringen souden konnen causeeren".

Tevens gaven de Staten van Holland echter kennis aan de Staten
van Utrecht, dat zij samenwerking zeer op prijs zouden stellen, dat zij
„niets liever doen en souden dan aan de Heeren Staaten van Utrecht
„te toonen, de goede en opregte affectie, die sy hebben omme tot de
„gemeene defensie van de Provinciën en van den staat, particulier van
ri Utrecht, by te brengen" en dat zij „sullen contribueeren al dat mooge-
„lyk sal weesen, en men van goede vertrouwde Bondgenooten heeft
„te verwagten".

Inmiddels werden de bevelen van de Staten van Utrecht gedeeltelijk
uitgevoerd en toen Prins F r e d e r i k H e n d r i k merkte, dat de vijand
weinig doortastend optrad, schreef hij op 27 Juli aan de Staten van
Utrecht, dat men de sluizen in den Rijn moest openzetten en het water
tot voor Amersfoort brengen.

Opnieuw verzochten de Staten van Utrecht hulp aan die van Hol-
land, om eene snelle voltooiing van de Grebbe-linie te bevorderen.
Echter zonder resultaat. Toen de Spaansch-keizerlijke troepen onder
van den B e r g eindelijk de legerplaats aan den IJsel beneden Wes-
tervoort verlieten, was de Grebbe-linie, dank zij den naijver en de jaloezie
tusschen de Provinciën, niet in behoorlijken staat van verdediging ge-
bracht. De Staten van Utrecht, vreezend voor de stad Utrecht, besloten
toen — ook op aandringen van Prins F r e d e r i k H e n d r i k — de
Grebbe-linie te doen verlaten en tevens, door uitbreiding van de inun-
datiën, den vijand nog zoo lang mogelijk te keeren.

Van A m e r o n g e n liet hiertoe den dijk tusschen de Grebbe en
Wageningen over eene lengte van 70 roeden 3 a $/$ voet afgraven
en in deze afgraving twee gaten maken, door een van welke het water
in October naar binnen stroomde. De arbeiders werden teruggetrokken
en voor het bezetten van de reeds gemaakte werken nam v a n A m e -
r o n g e n te Veenendaal eene compagnie van 300 man aan. Zulks om
hen, die het verlaten van de Grebbe-linie afkeurden, tevreden te stellen.

Toen de vijand aan den IJsel werkeloos bleef, gaven de Staten van
Utrecht eindelijk gehoor aan de protesten van de stad Amersfoort en
het aandringen van E r n s t C a s i m i r . Met goedkeuring van ¥ r e d e r i k
H e n d r i k werden de werkzaamheden aan de Grebbe-linie voortgezet
onder leiding van den Kapitein-Ingenieur van den B o s c h , terwijl
Kapitein T e n g n a g e l hiervoor met eene compagnie voetvolk naar de
Grebbe werd gezonden. Ook de Staten van Holland zonden thans huis-
luiden, wonend ten oosten van de Vecht, naar Woudenberg, om aan
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de linie te werken, terwijl hiervoor op 7 Augustus bovendien de zesde
man van alle dorpen ten westen van de Vecht werd opgeroepen.

Op den uden Augustus was de schans te Woudenberg gereed en
werd machtiging gegeven, om de werken tusschen deze schans en
Amersfoort aan te besteden. De weinige eenheid in het Bestuur en vooral
de steeds wisselende besluiten waren echter oorzaak, dat, toen de
Spaansch-keizerlijke troepen van M o n t e c u c u l i van den IJsel naar
Amersfoort trokken, de Grebbe-linie nog niet ter verdediging gereed
was. Op het bericht, dat de vijand naderde, namen boeren en arbeiders,
die aan de linie werkten, de vlucht, evenals de bezetting van de schans
te Woudenberg en die van het fort aan den Rooden Haan. Dientenge-
volge werd door de Grebbe-linie aan den vijand geen enkel beletsel in
den weg gelegd.

Zelfs nadat de vijand weder naar den IJsel was afgetrokken, kon geen
eenheid worden gebracht in de plannen, om de Grebbe-linie verder te
voltooien. Ondanks den aandrang van E r n s t C a s i m i r bleef het
door den invloed van de Hollandsche afgevaardigden, die, met het oog
op de belangen van Holland, de voorkeur gaven aan de Utrechtsche
linie, bij „in bedencking houden", zoodat in December de schansen bij
Woudenberg en de werken aan de Grebbe nog niet gereed waren.

Toen daarop Prins F r e d e r i k H e n d r i k op i December aan
Hunne Hoogmogenden den raad gaf, om de linie snel te voltooien,
werd hieromtrent geen besluit genomen, om de „dispariteijt van d'advisen
„der Provinciën". Door dit verschil van meening werd de Grebbe-linie
niet verder afgewerkt en raakten de gemaakte werken later in verval.

Met opzet is dit deel van de geschiedenis van de Grebbe-linie eenigs-
zins uitvoerig behandeld, omdat hieruit duidelijk spreekt, hoe ook uit
een militair oogpunt de Geldersche vallei werd verwaarloosd door den
naijver tusschen de provinciën onderling en de vrees, dat hunne rechten
zouden worden verkort, zoodat de belangen van het geheel achter
werden gesteld bij die van eene bepaalde provincie. Ook in vroeger
tijden reeds heeft de sterk doorgevoerde zucht van ons volk tot indi-
vidualisme zijne treurige gevolgen meermalen doen kennen!

Door M e n n o van C o e h o o r n werd het denkbeeld van de Grebbe-
linie weder opgevat, terwijl dit in 1740 door P a s s a v a n t nader werd
uitgewerkt.

In 1742 werd op last van den Raad van State door den Directeur
de R o y een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de landen in de
Geldersche vallei i), en, met dit onderzoek tot grondslag, de inrich-
ting van de Grebbe-linie vastgesteld. De eerste werken hiervan dateeren
van 1745, terwijl in de jaren 1745—1755 het grootste, thans nog be-
staande gedeelte van de linie werd afgewerkt en in de jaren 1785 en
volgende werd verbeterd. Het gedeelte van de linie in de Neder-Betuwe
kwam eerst in 1799 tot stand.

i) Zie A.C. Th. G e v e r s L e u v e n . „Overzigt van Neerlands verdedigingsmiddelen".
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Hierbij zij nog opgemerkt, dat in de jaren 1776 — 1780 de Generaal
D u m o u l i n aan de Grebbe-linie een groot verdedigingsvermogen
toekende, v o o r a l m e t h e t o o g o p o f f e n s i e v e o p e r a t i e n .

In 1800 gingen er stemmen op, om de Grebbe-linie tot „het bolwerk
der verdediging" te maken. Door den Generaal K ra y e n h o f f werd
zulks echter ten sterkste ontraden i) „Niemand zal het immer wagen
„aan Z.M. te adviseeren om bij vervolg van tijd slechts een penning,
„of tot hare verbetering, of zelfs tot gewone onderhouding af te zon-
„deren", schreef hij.

Toch mag hierbij niet uit het oog worden verloren, dat in dien tijd
de Generaal K r a y e n h o f f zijne plannen tot het inrichten van de
Utrechtsche linie ingang trachtte te doen vinden bij Koning L o d e-
w ij k , waaruit wel eenigszins is te verklaren, dat de Grebbe-linie door
hem van zoo weinig waarde werd geacht.

Bovendien wil het mij voorkomen, dat men steeds in het onzekere
heeft getast omtrent het belang van deze linie. Indien hare ondeugde-
lijkheid zoo o n o m s t o o t e l i j k had vastgestaan, dan zou de Grebbe-
linie toch zeker wel geheel zijn losgelaten. Deze consequentie is echter
nooit aanvaard, zelfs niet toen het vernietigend oordeel van Generaal
Kr ay en h of f daartoe alle gelegenheid gaf. Vooral zij, die aan inun-
datiestellingen steeds eene overwegende beteekenis hebben toegekend,
hebben van de vroegste tijden tot heden aan de Grebbe-linie, waarvan
de betrekkelijk smalle inundatiën slechts met moeite kunnen worden
gesteld, weinig of geen waarde toegekend. De beteekenis, welke deze
linie, ook zonder inundatiën, voor de landsverdediging kan hebben,
raakte daarbij op den achtergrond. Alle aandacht concentreerde zich,
ook reeds vóór 1629, °P de Utrechtsche, de tegenwoordige Nieuwe
Hollandsche Waterlinie, teneinde vanuit die lijn de hoofdverdediging
des lands te voeren. Dit deed ook S t i e l t j e s , die zich in 1865 een
tegenstander van de Grebbe-linie toonde, „ o m d a t het p r a c t i s c h
b i j n a n o o i t m o g e l i j k i s h e t t e r r e i n v ó ó r d e S t e l l i n g
b e h o o r l i j k t e i n u n d e e r e n " 2 ) .

Toen echter door de voorstellen voor den aanleg van een scheep-
vaartkanaal door de Geldersche vallei het inundatiewezen van de Grebbe-
linie tevens zou worden gebaat, veranderde deze opinie en in 1876
schreef S t i e l t j e s : „In dat geval is van de Grebbe-linie iets goeds
„te maken en dit is dubbel noodig, nu de k o l o s s a l e d w a a s h e i d
„i s b e g a a n , de IJ s e l -1 i n i e te v e r l a t e n" 3).

In 1807 werd, na uitvoerige terreinverkenningen, op voorstel van
Generaal K r a y e n h o f f , afgezien van eene p e r m a n e n t e Grebbe-
linie. Wel werd in 1817 bepaald, dat de aanwezige werken bij de Grebbe,

1) Zie „De Nieuwe Spectator", iste deel, blz. 164—173.
2) T. J. S t i e l t j e s . „Iets over onderwaterzettingen en meer bepaaldelijk over die

der Grebbe-linie."
3) Spatieering van mij. Sc h.
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Buursteeg en Amersfoort behouden zouden worden, om deze „in tijd
„van vrede te doen opmaken als v e l d w e r k e n , om de retraite op
„de linie van Utrecht te verzekeren".

Na K r a y e n h o f f ' s tijd werd weder meer aandacht aan de Grebbe-
linie geschonken. In 1840 werd door den Luitenant-Kolonel v a n d e
P o l d e r , Eerstaanwezend-ingenieur te Utrecht, een belangrijk rap-
port uitgebracht, waarin het bestaansrecht der linie, als eene „pas-
sagere linie", werd aangetoond. Vooral op inundatiegebied werd door
hem menig voorstel gedaan, hetwelk nog in deze dagen de moeite der
kennisneming overwaard is. Vele van deze voorstellen werden uitge-
voerd. Zoo werd b. v. in 1849 eene nieuwe sluis met verlaagden slag-
dorpel aan de Grebbe gebouwd.

Ook door Koning W i 11 e m II werd de noodzakelijkheid ingezien
van de „wederopmaking der Grebbe-linie", terwijl het „Comité van
defensie" zich verklaarde voor het behoud van de linie als tijdelijke
verdedigingslijn, welke zij noodzakelijk achtte, om een terugtocht van
het veldleger van den IJsel naar de Utrechtsche linie te verzekeren.

In de jaren 1864—1866 werd met kracht gewerkt aan plannen tot
verbetering van de Grebbe-linie i n v e r b a n d me t den a a n l e g
v a n e e n s c h e e p v a a r t k a n a a l d o o r d e G e l d e r s c h e v a l -
l e i. Eerst zouden de inundatiemiddelen worden verbeterd, terwijl daarna
verschillende posten in de linie op de hoogte van den tijd zouden
worden gebracht en aangevuld zouden worden met nieuwe werken.
Het bleef echter bij plannen. De lijdensgeschiedenis van het kanaal
door de Geldersche vallei belette ook de verbetering van de Grebbe-linie.

In de Vestingwet van 1874 wordt de Grebbe-linie met haar verlengde
in de Neder-Betuwe eene v o o r p o s t e n s t e l l i n g van de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie genoemd. Eene tijdelijke stelling dus, bestemd
om gedurende korten tijd te worden verdedigd, om aldus den vijand
te beletten door te dringen naar de Nieuwe Hollandsche Waterlinie,
voordat deze in voldoenden staat van tegenweer is gebracht.

Tevens zou de Grebbe-linie dienst moeten doen als o p n a m e s t e l -
l i n g voor het veldleger, dat over de Grebbe-linie terugtrekt, achter-
volgd door een overmachtigen vijand. Bij de mondelinge behandeling
van de Vestingwet in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zeide de
Minister van Oorlog hieromtrent: „Het is denkbaar, dat wij aan den
„IJsel stand houden ; wij kunnen genoodzaakt zijn terug te trekken en,
„door overmacht vervolgd, moeten retireeren naar de Utrechtsche linie;
„wij zouden dan groot gevaar loopen overhoop te worden geworpen,
„doch daarvóór ligt de Grebbe-linie en hier kan men weder stand
„houden, tot verademing komen, zich verder verdedigen en inmiddels
„tijd geven aan de Utrechtsche linie nog te doen, wat noodig is."

In het ontwerp-Vestingwet van 1873 was voor de verbetering van
de Grebbe linie uitgetrokken een bedrag van f 1.636.000. — , waarvan
f 662.000.— waren bestemd voor het verbeteren van de inundatie-
middelen.
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Blijkens de Memorie van toelichting op het Wetsontwerp van 10 Maart
1882 tot herziening van de Vestingwet van 1874 is door den Minister
van Oorlog R e u t h er overwogen, of het „rechtmatig zou zijn voor-
„stellen te doen om eenige werken aan te leggen in de Stelling van
„de Geldersche vallei om ons te verzekeren van de knooppunten der
„spoor- en voornaamste straatwegen". De daarvoor noodzakelijke, groote
uitgaven waren volgens Minister R e u t h e r niet te billijken. Niettemin
wenschte hij de Grebbe-linie in ons vestingstelsel te behouden ten be-
hoeve van detachementen „tot het opnemen der troepen, die oostelijk
„van den IJsel zijn werkzaam geweest tot het verrichten van veiligheids-
„en verkenningsdiensten. Voor die troepen kan wellicht van het ver-
„dedigingsvermogen der linie, hoe gering zulks ook zij, op sommige
„punten nog partij worden getrokken; zij moeten overigens door tijde-
„lijke maatregelen den steun van het terrein trachten te vermeerderen.
„In het ontwerp worden mitsdien geen voorstellen tot wijziging van
„artikel i der Vestingwet gedaan".

Hoewel dus voor de Grebbe-linie dezelfde werken van de Vestingwet
van 1874 ook in de herziening van deze wet worden genoemd, is hunne
beteekenis zoodanig gedaald, dat hiervoor handhaving van deze linie in
de Vestingwet niet noodig ware geweest.

Na het tot stand komen van de Vestingwet is aan de Grebbe-linie
niet meer gewerkt. Wel werd over deze linie nog meermalen een
oordeel uitgesproken, al was dit meestal niet in gunstigen zin. Het zou
te ver voeren al deze beoordeelingen uitvoerig te bespreken. Bovendien
zou dit overbodig zijn, aangezien de Grebbe-linie door de lessen van
den tegenwoordigen oorlog thans eene geheel andere beteekenis heeft
gekregen voor onze landsverdediging, zooals naderzal worden uiteengezet.

Slechts zij opgemerkt, dat in 1892 de Generaal den B e e r P o o r t u-
g a a l in eene lezing over onze defensie opmerkte: „Is het dan niet
„beter die onverdedigbare Grebbe-linie uit de wet te doen verdwijnen
„en de terreinen, die voor den Staat improductief liggen, te verkoopen?"

De toenmalige Kapitein S c h e r e r onderschreef dit oordeel, zeg-
gend i): „Dat de Generaal den B e e r P o o r t u g a a l de Grebbe-linie
„en de Zuider-Waterlinie uit de Vestingwet van 1874 wil lichten, zal
„zeker wel niemand betwisten".

Ook de Kapitein van den Generalen Staf W. F. Pop achtte in 1902
het nut en de kracht van de Grebbe-linie problematiek en gaf daarbij
in overweging „deze stelling uit de Vestingwet te doen vervallen en de
„terreinen, waarop zij gelegen is, te verkoopen" a).

In 1916 schreef de Majoor van Dam v a n I s s e l t : „Thans kent
„niemand aan de GrebbeJinie nog eenige waarde toe" 3).

1) F. G. A. S c h e r e r. „Onze Defensie".
2) Zie W. F. Pop. „Herziening van de Vestingwet, urgent of niet?" (Orgaan van

de Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap, 1902-1903, ie Afl.).
3) W. E. van Dam van I s s e l t . „Militaire onderwaterzettingen". 1908—1916.
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Slechts enkelen, als b.v. de Generaal K r a y e n h o f f v a n el e L e u r
en K a i n o s i)-hechtten aan de Grebbe-linie meer waarde, terwijl de
Majoor van den Generalen Staf P l a n t e n g a er den nadruk op legt 2),
dat het terrein in de Grebbe-linie „ o o k z o n d e r i n u n d a t i e voor
„een doortocht reeds zeer groote bezwaren oplevert".

De laatste oorlog zal vermoedelijk in de geschiedenis van de Grebbe-
linie een belangrijk keerpunt brengen.

Inrichting van de Grebbe-linie. De Grebbe-linie strekt zich thans uit van
de Grebbe aan den Neder-Rijn, langs de Grift, de Lunterensche Beek
en de Eem tot Spakenburg aan de Zuiderzee. Het gedeelte van de
linie in de Betuwe loopt van de Spees naar Ochten aan de Waal.

De stelling is dus in het noorden aangeleund aan de Zuiderzee, in
het zuiden door de Waal van Ochten tot Sint-Andries. Van de Zuiderzee
tot Ochten heeft de linie eene lengte van 48 K.M., terwijl het vak
Ochten —Sint Andries 20 K.M. lang is.

Het zal onnoodig zijn eene uitvoerige beschrijving te geven van de
inrichting van de Grebbe-linie. Deze bestaat thans uit een aarden wal,
met eene bovenbreedte van 2 M. en eene hoogte, wisselend van 1,8
tot 3,5 M., zoodat deze wal meer is dan eene „kniewering", zooals tal
van schrijvers hem noemden. Over groote gedeelten heeft deze wal een
onregelmatig beloop en zware kreupelhoutmaskers aan weerszijden.
Hierdoor wordt wel eene groote, vertikale dekking verkregen, maar de
waarde van deze dekking mag niet worden overschat. Op eenigen af-
stand achter elkander staande, niet hooge, vertikale struikmaskers, die van
boven niet aaneengegroeid zijn, dekken slechts gebrekkig tegen vlieger-
waarneming en verhoogen op vele plaatsen zelfs de zichtbaarheid van
de linie tegen waarneming uit de lucht. Bovendien wordt hierdoor het
onder den voet loopen van de stelling bij een „coup de maih" bevor-
derd. Vergeten we niet, dat het aanvalsplan van de „Aufmarschabteilung"
van den Grooten Duitschen Generalen Staf op de vesting Luik geheel
berustte op de kans, die het bedekte terrein vóór de tusschenliniën bij
een „coup de main" bood.

Behalve door dezen doorgaanden wal, worden de talrijke accessen,
welke door de Grebbe-linie voeren, afgesloten door verschillende werk-
jes, aardophoogingen van meer of minder omvang, zonder bomvrij
onderkomen en gelegen in of vóór de linie.

Ook het gedeelte van de linie tusschen Rijn en Waal is eene infan-
terieborstwering, bestemd tot keering der inundatie en afsluiting van
de accessen, waartoe tevens redanvormige uitbouwen tot flankeering
in de borstwering zijn aangebracht. Op de. vleugels, tot bestrijking der
rivierdijken en uiterwaarden, liggen de werken aan de Spees en bij Ochten.

1) K a i n os. „De Nieuwe Hollandsche Waterlinie en hare verbeteringen naar de
eischen des tijds." 1874.

2) M. H. J. P l a n t e n g a . „Militaire aardrijkskunde". 1894.
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Terreinsgesteldheid. In de Betuwe bestaat de bodem uit klei. Hiervan
worden de uiterwaarden en de langs de beide Linge-oevers gelegen
gronden voor het grootste gedeelte als weiland gebruikt, zoodat deze
terreinen zeer open zijn, terwijl het overige gedeelte meest bouwland
en daardoor, vooral 's zomers, meer bedekt is. Het geheel is sterk
doorsneden met slooten, welke in eene schuine richting op de linie
aanloopen.

Ten noorden van den Rijn worden tusschen den Heinenberg en
Wageningen rivierkleigronden aangetroffen, welke als bouwland worden
benut. Overigens ten zuiden van Veenendaal sterk doorsneden veen-
gronden, die grootendeels uit hooiland bestaan en zich langs beide
oevers van de Grift uitstrekken. Tusschen Veenendaal en Amersfoort
maken de veengronden plaats voor zandgrond. Het terrein is hier uiter-
mate bedekt en bezit een rijkdom aan heggen, smalle strooken kreupel-
hout, e. d., zooals slechts weinig in ons land wordt aangetroffen.

Het noordelijk deel van de linie vertoont een geheel ander karakter.
Het lage, open, vlakke en sterk doorsneden terrein bestaat hier hoofd-
zakelijk uit zeeklei: in het zuidelijk deel van den Bunschoterpolder
worden ook zand en veen aangetroffen. Aan den rechteroever van de
Eem ligt de Eemdijk ongeveer 3 M. boven het aangrenzend terrein;
aan den linkeroever ligt eene kade, welke aanmerkelijk lager is.

Het terrein achter de Grebbe-linie stijgt snel tot voor ons land aan-
zienlijke hoogten met boschrijke hellingen.

Deze Gooisch-Stichtsche heuvelrug ligt in het zuiden dicht achter de
linie en wijkt in het noorden langzaam terug, om oostelijk van Blari-
cum en Laren aan de Zuiderzee aan te sluiten.

Zoowel vóór als achter de Grebbe-linie bevindt zich een groot aantal
wegen.

Inundatiën. De Grebbe-linie is in den loop der tijden steeds bedoeld
geweest als inundatiestelling. Met deze inundatiën is het echter droevig
gesteld, en zooals dan ook reeds werd opgemerkt, werd bijna algemeen,
met overschatting van het belang van inundatiën in de Geldersche vallei, de
Grebbe-linie juist op grond van haar gebrekkig inundatiestelsel ver-
oordeeld.

In Fig. 5 zijn de 10 kommen aangegeven, waarin de slechts smalle
en op vele punten bevaarbare inundatiën van de Grebbe-linie, in ver-
band met de sterke helling van het terrein, worden verdeeld, terwijl
in Fig. 7 een lengteprofiel i) over deze kommen is gegeven, waarin
tevens de inundatiepeilen zijn vermeld.

De noordelijkste kom kan geïnundeerd worden met Zuiderzeewater

I) Deze figuur is samengesteld met behulp van de Waterstaatskaart en de kaart van
de Stelling in de Geldersche vallei door M. van M e u r s , alsmede met gebruikma-
king van de gegevens, vermeld in M. H. J. P l a n t e n g a. „Militaire aardrijkskunde
van Nederland",
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door de sluis bij Spakenburg en de Nijkerker Havensluis en eenige
duikers. De overige kommen, noordelijk van Lambalgen, kunnen worden
geïnundeerd met water uit den Neder-Rijn en uit de verschillende
beekjes, welke hier het terrein doorsnijden. De afwisselende waterstand
van deze beekjes en de geringe afvoer in een groot deel van het jaar
maken echter, dat op deze beekjes als inundatiebron niet mag worden
gerekend.

Het gedeelte van de linie tusschen de Grebbe en Lambalgen, is uit-
sluitend aangewezen op inundeering met Rijnwater, zoodat hier de
toestand nog ongunstiger is dan in de meer noordelijk gelegen kom-
men. Reeds eerder toch werd opgemerkt, dat het herhaaldelijk voor-
komt, dat de waterstanden op den Neder-Rijn bij de Grebbe lager
zijn dan die op de Grift. Derhalve zal inlaten van Rijnwater niet altijd
mogelijk zijn, om de betrekkelijk hoog gelegen landen te kunnen inun-
deeren. Het inundatiepeil in de tweede kom b. v. is 6,62 M. -f- N. A. P.,
terwijl de Rijnstanden wisselen van 5—7 M.-j-N. A. P.

Het inlaten van Rijnwater, zoo dit mogelijk is, geschiedt door de
inundatiesluis in den Grebbedijk, terwijl ook het kanaal van Wagenin-
gen naar Kruiponder hiervoor gebruikt kan worden. Door de slechts
5—10 M. breede Grift wordt het water naar de Broekersloot en langs
deze naar de Lunterensche beek gevoerd.

In de eerste kom, tusschen Rijn en Waal, kan de inundatie worden
gesteld met Linge-water, door afdamming van de Linge ter hoogte
van de Grebbe-linie. In droge zomers kost dit echter zeer veel tijd.
Op 20 Augustus 1870 b. v. was de Lingestand 4,24 M. -j- N. A. P. Door
opstuwing bij droog weder en lagen waterstand kon het water in de
eerste vijf etmalen slechts i cM. per uur en verder slechts i cM. in
drie uren worden opgestuwd. Er zijn dus heel wat dagen noodig,
alvorens de Linge de polders kan inundeeren, welke een hoogtepeil
van 6,8 a 7,8 M. + N. A. P. hebben.

Overigens moet worden opgemerkt, dat de gegevens, welke in ver-
schillende geschriften omtrent de inundatiën van de Grebbe-linie wor-
den aangetroffen, niet altijd met elkander overeenstemmen en zeker
niet alle even betrouwbaar zijn. Het reeds genoemd gemis aan goede
en nauwkeurige hoogtekaarten wordt in dit opzicht ernstig gevoeld.

Geheel onderschrijf ik de meening van den toenmaligen Kapitein
van den Generalen Staf W. F. P o p in zijne meervermelde voordracht
„Herziening der Vestingwet, urgent of niet?", waar hij zegt: „Op de
„inundatiën van de Grebbe-linie mogen dan ook geene groote verwach-
„tingen worden gebouwd".

Door uitvoering van het kanaalplan van de Kanaalvereeniging „de
Geldersche Vallei" zal, — zooals hierna zal worden uiteengezet —, het
stellen van de inundatiën van de Grebbe-linie worden vergemakkelijkt.

Toch zal dit slechts in zooverre het geval zijn, dat de verdere be-
schouwingen over de waarde van de Geldersche vallei voor de lands-
verdediging moeten worden losgemaakt van de inundatiën. Waar deze
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slechts door omvangrijke werken afdoende zouden kunnen worden
verbeterd en dan nog slechts tot eene beperkte breedte zouden kunnen
worden gesteld, m o e t e n i n u n d a t i ë n b i j de v e r d e d i g i n g
v a n d e G e l d e r s c h e v a l l e i s l e c h t s a l s e e n e t o e v a l l i g e
b a t e w o r d e n b e s c h o u w d . Zelfs zal het van de politieke en
strategische omstandigheden afhangen, of — b. v. met het oog op een
offensief optreden — de inundatiën al dan niet zullen worden gesteld.

IV DE WAARDE VAN DE GELDERSCHE VALLEI UIT EEN MILITAIR

OOGPUNT.

Bij het beoordeelen van de waarde, welke de Geldersche vallei in
de toekomst kan hebben voor onze landsverdediging, moet in de eerste
plaats in aanmerking worden genomen, welke beteekenis permanent
en semi-permanent versterkte stellingen voor de moderne oorlogvoering
kunnen hebben. En dit, gelet op de ervaringen, welke in staatkundig,
strategisch en tactisch opzicht in dezen oorlog zijn opgedaan.

Voor de Geldersche vallei moet daarbij tevens rekening worden ge-
houden met de gevolgen, welke de afsluiting en gedeeltelijke droogma-
king van de Zuiderzee, alsmede het reeds meer genoemde kanaalplan,
voor deze vallei zullen hebben.

Wat de uit den tegenwoordigen oorlog verkregen ervaringen betreft,
wees ik er reeds meerdere malen op i), dat in de toekomst de perma-
nent en semi-permanent versterkte stellingen eene geheel andere plaats
zullen innemen in onze landsverdediging. Naar mijne meening zal het
in de toekomst tot de zeer hopge uitzonderingsgevallen behooren, dat
Nederland a l l e e n den strijd tegen een zijner machtige naburen zal
hebben te aanvaarden. De ligging van ons land toch, hetwelk als het
ware eene voorhoedestelling vormt voor West in een strijd tegen Oost
en omgekeerd ten gunste van Oost in een strijd tegen West, maakt,
dat Engeland en Duitschland uit e i g e n b e l a n g s n e l en kracht-
dadig steun zullen verleenen, wanneer Nederland met een van beide
in oorlog geraakt.

„Kenmerkend toch voor dezen oorlog is, dat het belang eener l o c a l e
„verdediging voor het dekken van l o c a l e staatsbelangen voor de
„kleine staten op den achtergrond is getreden," zegt de Luitenant-Ko-
lonel T o n n e t zoo terecht 2). Meer nog dan thans zal dit ook in de
toekomst het geval zijn.

Dat in den tegenwoordigen oorlog de hulp, door groote en machtige
staten aan kleine naburen verleend, dikwijls te wenschen overliet, mag
niet leiden tot onderschatting van de groote voordeelen, die voor ons
aan eene dergelijke, politieke constellatie verbonden zijn.

1) Zie o. m. „De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee en haar
beteekenis voor de landsverdediging". (Orgaan Krijgswetenschap, 1917—1918, blz. 510
en 1918—1919, blz. 90, e. v.).

2) Zie Orgaan Krijgswetenschap, 1916—1917, IVe Afl.
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Maar evenmin mag dit de groote waarschijnlijkheid uit het oog doen
verliezen, d a t N e d e r l a n d a a n v a n k e l i j k t i j d e l i j k a l l é é n
za l s t a a n t e g e n e e n e g r o o t e o v e r m a c h t . De hulp, welke
van bondgenooten kan worden verwacht, mag nooit oorzaak worden
van een verminderd vertrouwen in eigen kracht, in ons nationaal
willen en kunnen. Zonder hulp moet tijdelijk weerstand kunnen wor-
den geboden aan eene overmacht, om na verkregen versterking tot
het strategisch offensief te kunnen overgaan.

Dien weerstand moet in de eerste plaats het v e l d l e g e r geven.
Goed geëncadreerd, gedisciplineerd en geoefend, uitgerust met de beste
hulpmiddelen van de moderne oorlogstechniek, samengesteld uit a l l e
in het land aanwezige, weerbare krachten en beschikkend over krachtige
reserves aan personeel en strijdmiddelen, zal het veldleger meer dan
ooit tevoren de kern der landsverdediging moeten zijn. Dit veldleger
zal in normale tijden betrekkelijk k l e i n kunnen zijn en weinig finan-
ciëele offers vragen, indien ten minste eene zuiver n a t i o n a l e l e g e r -
v o r m i n g , zonder imitatie van groote, buitenlandsche legers, wordt
beoogd en naast het kleine veldleger een g e o e f e n d Nederlandsch
volk staat, dat, ook economisch en industrieel, algemeen weerbaar is
en in tijden van nood het kleine veldleger kan versterken.

Onze krijgsgeschiedenis leert in meerdere voorbeelden, dat slechts
een gebrekkige weerstand kon worden geboden aan een aanvaller, wan-
neer de steun van het geheele volk ontbrak, en het gehalte en de innerlijke
kracht van de troepen onvoldoende waren. Daartegenover hebben b. v.
F r e d e r i k H e n d r i k in 1629 en W i 11 e m III in 1672 bewezen,
hoe een moreel krachtig, op bekwame wijze geleid leger, zelfs bij eene
veel kleinere getalsterkte dan de tegenpartij heeft, tot groote daden in
staat kan zijn.

In de moderne oorlogvoering zijn meer nog dan vroeger de moreele
en psychische invloeden beslissend. Steeds duidelijker werd in den laatsten
oorlog de waarheid bewezen van de zoo juiste uitspraak van J o s e p h
de M a i s t r e : „Een verloren veldslag is een slag, dien men d e n k t
„te hebben verloren, want in m a t e r i ë e l e n zin wordt een slag niet
„verloren". En leerde ons Maarschalk F och in de laatste maanden
van den grooten oorlog niet, dat overwinnen gelijk staat met den w i l
om te overwinnen? Nog steeds geldt, hetgeen B u g e a u d zeide in
eene beschrijving van den slag bij Arly: „O, puissance morale, tu es
la reine des armées!"

Dit veldleger zal overal gereed moeten zijn, waar de omstandigheden
dit noodig maken; het zal e l a s t i s c h en m o b i e l moeten zijn en
niet mogen worden opgesloten in permanente liniën en stellingen, ver-
borgen achter beton en ijzer. Onze landsverdediging kan en mag niet
onmiddellijk beperkt worden tot de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, of
nog enger tot de Stelling van Amsterdam.

Dit mag echter niet leiden tot de meening, dat een mobiel, actief
gebruik van het veldleger den steun van de doode weermiddelen, en
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wel in het bijzonder van het terrein, uitsluit. De enorme vermeerdering
van kracht en weerstandsvermogen, welke het veldleger, vooral in het
polderland, in de natuurlijke gesteldheid van het terrein vindt, mits dit
tijdig v o o r b e r e i d , v e r b e t e r d en v e r s t e r k t i s , mag niet
worden verwaarloosd.

Vooral tegenover de moderne vernielingsmiddelen van voorheen
ongekend vermogen moeten alle weermiddelen, welke hiertegen kunnen
beschermen, zorgvuldig worden benut. Zoowel in den bewegings- als
in den positieoorlog neemt het terrein onder deze weermiddelen eene
eerste plaats in, indien het wordt gebruikt in overeenstemming met de
plaatselijke omstandigheden en met de eisenen van de moderne oorlog-
voering. Niet het minst geldt dit voor het in zichzelf reeds zoo krachtige
polderland, dat ook in de toekomst de kracht van het veldleger in be-
langrijke mate zal kunnen vermeerderen.

Het is geen „verkeerde M o 11 k e'sche strategie", zooals weieens
gezegd wordt, wanneer de steun van het terrein in de toekomst niet
uitsluitend wordt gezocht in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie en in
de Stelling van Amsterdam, de historische weerstandsliniën, welke voor
eene krachtige, passieve verdediging zoo bijzonder geschikt zijn. In-
tegendeel moet het n a t i o n a l e strategie worden genoemd, wanneer
rekening wordt gehouden met de ervaringen van den laatsten, grooten
oorlog; met de mogelijkheid dus, dat het veldleger in v e r s c h i l -
l e n d e gedeelten van het land genoodzaakt kan worden de laatste
deelen van den vaderlandschen bodem aan een indringer te betwisten.
E e n e l a s t i s c h o p t r e d e n v a n h e t v e l d l e g e r s l u i t i n
z i c h e e n elastisch gebruik van de strijdmiddelen, dus ook van het terreinm

In verschillende deelen van het land zal met het oog hierop de
aanleg van een groot aantal semi-permanente stellingen moeten worden
voorbereid. Het is toch lang niet zeker, dat juist de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie, hoe passief sterk deze ook is in te richten, steeds onze
„Yserlinie" z a l en kan worden, al is de mogelijkheid, dat dit het
geval is, bij een aanval uit het oosten zeer groot J

Wel echter mag worden aangenomen, dat, mocht de strijd zich be-
perken tot de permanente stellingen, deze — vooral wanneer de inrich-
ting is gewijzigd overeenkomstig de moderne inzichten — uit den aard
der zaak bijzonder geschikt zullen zijn voor het bieden van een krach-
tigen weerstand. In het kader der landsverdediging krijgen de thans
bestaande, permanente stellingen echter eenzelfde algemeene beteekenis
als de vele, voor te bereiden semi-permanente stellingen. De scheiding
tusschen veld- en vestingtroepen en die tusschen veld- en vestingoorlog
moet dan ook worden opgeheven; de moderne oorlogvoering kent
slechts verschil tusschen bewegingsoorlog en positieoorlog. In b e i d e
moet de troep worden geoefend, en dat wel in v e r s c h i l l e n d e
terreintypen.

Gelet op het vorenstaande, zal het duidelijk zijn, dat eene belangrijke
terreinstrook als de Geldersche vallei eene groote beteekenis kan ver-



8T

krijgen. „C'est un talus d'un mêtre vingt qui a sauvé la France", zeide
de toenmalige Legergroepcommandant F o c h van den waterkeerenden
spoordijk Dixmuiden—Nieuwpoort i), om aan te toonen, hoe in de
tegenwoordige oorlogvoering zelfs'een onbeduidend terreingedeelte van
de grootste waarde voor de landsverdediging kan worden. Hoeveel te
meer zal dit het geval kunnen zijn met eene landstreek als de Geldersche
vallei, welke én door hare ligging, én door hare inrichting, zoo groote
voordeelen voor onze defensie kan hebben. De omstandigheid, dat het
niet juist gebruiken van deze vallei en het overschatten van het belang
van inundatiën tot voor kort over het geheel een minder gunstig oor-
deel hierover deden vellen, mag thans niet leiden tot het ook voor de
toekomst zonder meer verwerpen van de waarde eener versterkte Gel-
dersche vallei.

Immers, afgezien van de mogelijkheid, dat de omstandigheden ons
d w i n g e n stelling te nemen in de Geldersche vallei, heeft eene hard-
nekkige en actieve verdediging hiervan, aansluitend aan eene linie door
de Betuwe 2) en langs de Waal, het voordeel, dat een grooter gedeelte
van het land in eigen handen blijft en dus ook de rijke hulpbronnen
van het Over-Sticht en de Neder-Betuwe behouden blijven. Door een
onmiddellijk passief verdedigen van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie
wordt dit belangrijk, economisch voordeel prijs gegeven.

Maar ook als opnamestelling voor in het oosten van het land ope-
reerende troepen en als voorpostenstelling van de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie, zooals de Vestingwet van 1874 dit beoogt, kan de Geldersche
vallei groote waarde hebben. Ik stel hierbij op den voorgrond, dat in
deze beschouwingen geen verdere aandacht zal worden gewijd aan de
belangrijke stellingen, welke, nog vóór de Geldersche vallei, aan het
veldleger bij zijn actief optreden den steun van het terrein verzekeren.
I k denk hierbij i n d e e e r s t e p l a a t s a a n d e I J s e l - s t e l l i n g ,
waarop ik in een later artikel hoop terug te komen en voorts aan de
stelling Wageningen—Bennekom —Ede—Garderen.

Het actief optreden van het veldleger, gesteund door de voordeelen
van het terrein in deze vele stellingen, is in de eerste plaats noodzake-
lijk, om mogelijk te maken, dat de inundatiën van de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie worden gesteld en deze linie in staat van verdediging wordt
gebracht. Hiervoor wordt, met het oog op eene hardnekkige verdedi-
ging, zooveel tijd vereischt, dat dit zonder de Geldersche vallei, als
bufferstelling vóór de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, niet verzekerd
is. Ik vraag mij dan ook af, wat de voorstanders van eene onmiddel-
lijke, passieve verdediging van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie

1) Zie L o u i s M a de l i n. „La melée des Flandres", blz. 102.
2) De rivier de Waal, gemiddeld 1000 M. breed en bij laagwater ongeveer 3 M. diep,

is voor eene krachtige verdediging bijzonder geschikt. Zie hiervoor,b. v. W. E. v a n
Dam van l s s e 11. „Prins M a u r i t s' veldtocht van 1599". (Orgaan Krijgsweten-
schap, 1917—1918, Ie Af].).



hiervan verwachten, als de passieve kracht van deze linie, neergelegd
in de inundatiën, niet verzekerd is!

Vergeten wij niet, dat na het groote Duitsche voorjaarsoffensief in
1918 de Engelschen en Franschen menschen noch materieel hebben
gespaard, om door een krachtig, o f f e n s i e f optreden de inrichting
van nieuwe stellingen achter het bedreigde frontgedeelte mogelijk te
maken.

Het doel van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie moet aanvankelijk
zijn het vormen van eene operatie-basis, waardoor de operatievrijheid
van het veldleger wordt bevorderd. Des te grooter zal deze bewegings-
vrijheid zijn, wanneer het veldleger vóór de Waterlinie, over een breed
front en in vele, achter elkander gelegen stellingen, een krachtigen steun
vindt in het terrein zelf, en dit laatste bovendien de bewegingen niet
bemoeilijkt en een eventueelen terugtocht op de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie kan vergemakkelijken.

Aan deze vereischten voldoet, evenals de daarvóór gelegen andere
stellingen, de Geldersche vallei. Het terrein westelijk hiervan is in alle
richtingen begaanbaar en zeer gunstig voor troepenbewegingen en, met
uitzondering van de Neder-Betuwe, ook voor legering. Dat deze stel-
ling eene minder gunstige richting heeft ten opzichte van de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie, vooral met het oog op een terugtocht na
doorbreking van de Geldersche vallei bij Amersfoort, werd vroeger
een strategisch nadeel genoemd. In den laatsten oorlog is echter ge-
bleken, dat dit nadeel door een elastisch terugnemen van de fronten
kan worden ondervangen.

Het modern, zwaar en verdragend geschut heeft voor de toekomst
de waarde van de Geldersche vallei als voorpostenstelling van de
Nieuwe Hollandsche Waterlinie nog doen toenemen. Niet alleen kun-
nen waterkeerende dijken, kaden, sluizen, enz. reeds op groote afstan-
den als 15 a 20 K.M. door dit geschut worden vernield, maar bovendien
kan de aanvaller hiermede het gebruik van een groot deel van de
spoorwegen achter de Waterlinie aan den verdediger ontzeggen. Wordt
dan ook de spoorlijn Amsterdam —Gouda—Rotterdam vernield, of onder
vuur gehouden, dan blijft aan den verdediger van de Nieuwe Holland-
sche Waterlinie als transversaalspoor slechts over de lijn Dordrecht—
's-Gravenhage— Amsterdam, welke op een afstand van 40—60 K.M.
achter de weerstandslijn ligt en zelfs voor eene p a s s i e v e verdedi-
ging van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie reeds niet voldoende is.

Voor de noodzakelijke, a c t i e v e verdediging van de Vesting Hol-
land is echter een dicht, strategisch spoorwegnet, hetwelk snelle en
verrassende concentratie en verplaatsing van troepen mogelijk maakt,
beslist onmisbaar.

Wordt de Geldersche vallei krachtig verdedigd, dan is daardoor niet
alleen het gebruik van den spoorweg Amsterdam—Gouda—Rotterdam
verzekerd, maar bovendien dat van de lijnen Amsterdam —Utrecht—
Zalt-Bommel en Amsterdam—Naarden —Hilversum—Utrecht, alsmede



van de van deze lijnen in oostelijke richting loopende takken, voor
zoover déze door den Utrechtschen heuvelrug worden beschermd.

Door een dergelijk spoorwegnet wordt vóór de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie eene actieve verdediging, met den steun van in het achter-
land opgestelde reserves, ten zeerste begunstigd. Te meer, daar de
domineerende ligging en het bedekte, hooge terrein van de Geldersche
vallei een verrassend, aanvallend optreden in de hand werken, terwijl
in den hoek Amersfoort—Maarn—Ginkel de aanvaller concentrisch kan
worden bestookt, zoolang de scharnierpunten Rhenen en Amersfoort
van dezen hoek in eigen hand blijven.

Aldus kan de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, met hare voorstelling,
een steun zijn van het veldleger; zijn, wat von B e r n h a r d i zoo
duidelijk zeide i), een „Angelpunkt des Offensivgedankens, besonders
für den numerisch Schwacheren", en daardoor, „wenn auch unmittel-
bar, zum wichtigen Faktor des offensiven Krieges" leiden.

Daarbij komt nog, dat op 40 K.M. oostelijk van de Geldersche vallei
het Apeldoornsche kanaal ligt met ten westen daarvan de spoorweg
Zwolle —Dieren—Arnhem. In westelijke richting van den IJsel terug-
trekkende troepen kunnen, nadat de sterke IJsel-stelling hardnekkig is
verdedigd, achter dit kanaal in achterhoedegevechten weerstand bieden,
om de hoofdmacht gelegenheid te geven op de Geldersche vallei terug
te gaan en tevens om tijd te winnen voor het verder ter verdediging
inrichten van deze landstreek.

Waar de Nieuwe Hollandsche Waterlinie zich voorts alleen leent tot
een front maken naar het oosten, mag niet over het hoofd worden
gezien, dat de Geldersche vallei zoowel naar het oosten als naar het
westen kan worden verdedigd, waarbij in beide richtingen, mits de
voorbereiding en de regeling goed zijn, een eventueele terugtocht
zeer goed mogelijk is.

Nog in een ander opzicht heeft de Geldersche vallei door de erva-
ringen van den tegenwoordigen oorlog in waarde gewonnen. De loop-
gravenoorlog is in de laatste jaren een elastisch heen- en wedergolvende
strijd om zeer d i e p e , versterkte terreinstrooken geworden. Eene be-
hoorlijke t e r r e i n d i e p t e voor den strijd zelf en dSai'aohter eene
breede strook voor het verzamelen van reserves, die eene eventueele
doorbraak moeten beletten, is onmisbaar te achten. Zelfs eene voorste
verdedigingslijn, welke een zoo groot mogelijk weerstandsvermogen
heeft, is niet voldoende gebleken, wanneer daarachter in eene diepe
zone meerdere stellingen, elk bestaande uit een aantal verdedigings-
lijnen, ontbreken.

De voorbeelden, welke alle fronten, ook het Belgische 2), hieromtrent
geven, moeten er toe leiden, bij onze landsverdediging de betrekkelijk
geringe terreindiepte van het land tot het uiterste te benutten. In het

1) Zie von B e r n h a r d i . „Vom heutigen Kriege". ister Teil, blz. 378.
2) Zie W. B r e t o n . „Caractéristiques du front beige".



polderland moet daarbij vooral worden zorggedragen, dat de eigen
troepen in een gunstig, de vijandelijke in een ongunstig terrein optreden.

Ook deze oorlogsles eischt, dat vóór de Nieuwe Hollandsche Water-
linie e l k e terreinstrook, die zich daartoe leent, ter verdediging wordt
voorbereid en als zoodanig krijgt niet de oude Grebbe-linie, maar de
Geldersche vallei, als krachtig te verdedigen landstrook, eene verhoogde
beteekenis.

Vooral ook, omdat in deze vallei in tal van opzichten rekening kan
worden gehouden met de ervaringen van dezen oorlog i). De schuil-
plaatsen n.l., welke het geraamte van elke moderne stelling vormen,
vinden in de Geldersche vallei eene goed gemaskeerde ligging tegen
waarneming uit de lucht en bij eene ligging achter hellingen, e. d. ook
tegen vuur met sterk gekromde banen. De artillerie vindt in den
Gooisch-Stichtschen heuvelrug eene ruime gelegenheid voor artillerie-
waarneming in natuurlijke, hooge waarnemingspunten en zeer gunstige
opstellingen in de boschrijke hellingen.

De sterkte aan troepen, welke Nederland in de toekomst in oorlogs-
tijd, bij doorvoering van algemeenen weerplicht, op de been zal kunnen
en moeten brengen, maakt, dat de groote lengte van de Geldersche
vallei niet als een bezwaar kan worden aangemerkt. Ook in dit opzicht
zullen de consequenties van de lessen van dezen oorlog ten volle kun-
nen worden aanvaard en de uitbreiding van terreindiepte van de Vesting
Holland tot in de Geldersche vallei mogelijk worden gemaakt. Boven-
dien zullen eene uitvoerige vredesvoorbereiding van de versterking van
de vallei, alsmede afwerking hiervan en voorloopige bezetting bij oor-
logsgevaar door territoriale troepen, de waarde van de Geldersche
vallei kunnen verzekeren.

Op grond van het vorenstaande meen ik te mogen besluiten, dat
eene krachtige verdediging van de Geldersche vallei in de toekomst noodzakelijk
zal zijn, waarbij de Nieuwe Hollandsche Waterlinie met haar sterk
passief karakter eene opnamestelling zal
Grebbe-zöne.

worden van de versterkte

Wat den invloed betreft, welken de afsluiting en de gedeeltelijke
droogmaking van de Zuiderzee op de verdediging van de Geldersche
vallei zullen uitoefenen, zal in de eerste plaats moeten worden in acht
genomen, dat de afvoer van den IJsel door de afsluiting zal worden
bevorderd. Daardoor zullen ook de middelbare rivierstanden op den
Rijn in geringe mate dalen. Voor het stellen van de inundatiën in de
Geldersche vallei zal dit echter niet van overwegenden invloed zijn..
De laagste IJselmeerstanden, welke in den winter voorkomen en waarbij

i) Zie hiervoor „Het gebruik van het terrein in den modernen bewegings- en loopr

gravenoorlog" en „De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee in haar
beteekenis voor de landsverdediging". (Orgaan Krijgswetenschap, 1917—1918, Ie en
Vlo Afl ).
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dus de afvoer van den IJsel het grootst zal zijn, zullen n.l. in den regel
samengaan met hooge rivierstanden op den Rijn.

Na de afsluiting zal bij Spakenburg geen Zuiderzeewater meer kun-
nen worden ingelaten en bij Nijkerk alleen door het aldaar uitkomende
polderkanaal, zoolang de sluis in onze handen is. Ook uit het ontwor-
pen kanaal door de Geldersche vallei zullen de Bunschoter polders
waarschijnlijk kunnen wordjen geïnundeerd.

Reeds werd opgemerkt, dat door het afsluiten van de Zuiderzee het
lage IJselmeerpeil tot bij Amersfoort zal worden gebracht, waardoor
het waterbezwaar van de vallei zal verminderen.

Door de zuidoostelijke inpoldering van de Zuiderzee worden voorts
de vleugels van de Stelling van Amsterdam, van de Nieuwe Holland-
sche Waterlinie en van de versterkte Geldersche vallei bedreigd, waar-
door deze polder een belangrijk punt in ons defensiestelsel zal vormen.
Voortzetting van de semi-permanent ingerichte Geldersche vallei-stelling
door de te maken zuidoostelijke inpoldering, op de wijze als door mij
reeds vroeger werd aangegeven i), zal dit gevaar moeten ondervangen.

V. INVLOED VAN DE KANAALPI.ANNEN OP DE MILITAIRE WAARDE VAN
DE GELDERSCHE VALLEI.

Waar uit het vorenstaande blijkt, dat de Geldersche vallei van groote
beteekenis wordt geacht voor 's lands defensie, spreekt het vanzelf, dat
naar mijne meening h e t s p o e d i g t o t s t a n d k o m e n v a n e e n
s c h e e p v a a r t - e n a f w a t e r i n g s k a n a a l d o o r d e z e v a l l e i
van militaire zijde kracht/g moet worden bevorderd.

En dit wel met het oog op de reeds genoemde, economische en water-
staatkundige voordeelen van dit kanaal, welke direct of indirect ook
aan de landsverdediging ten goede zullen komen.

Maar bovendien zal het te maken kanaal door de Geldersche vallei
eene groote, zij het ook geen afdoende, verbetering brengen in het
inundatiewezen van deze vallei. Het stellen van de inundatiën zal hier-
door n.l. meer worden vergemakkelijkt en verzekerd, waarvoor slechts
eenige, betrekkelijk kleine voorzieningen noodig zullen zijn. Uit Fig. 7
blijkt n.l., dat de kommen 5 en 6 en vermoedelijk ook de 46 kom steeds
rechtstreeks uit het kanaal zullen kunnen worden geïnundeerd, terwijl
dan uit kom 6 het water op kom 7 en zoo verder ook op de volgende
kommen kan worden afgetapt.

Stijgt de waterstand op den Rijn boven het kanaalpeil van 5,1 M. -|-
N. A. P., dan kan, door het openen van de sluizen bij Wageningen en
het sluiten van de sluizen bij de Barneveldsche beek, de waterstand
in het kanaal worden opgevoerd tot de hoogte van het Rijnwater. Van
deze hoogte is het dus afhankelijk, of ook de kommen i—3 uit het
kanaal geïnundeerd kunnen worden.

l) Zie „De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee in haar be-
teekenis voor de landsverdediging". (Orgaan Krijgswetenschap, 1917—1918, t>lz. 524)
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Blijft de waterstand op den Rijn echter beneden het inundatiepeil
van deze kommen, dan zal ook het kanaal geene verbetering geven,
tenzij het kanaalwater kunstmatig wordt opgevoerd naar de eerste kom
en daarna van hier weder afgetapt wordt naar de kommen 2 en 3.

In het te maken kanaalgedeelte tusschen Rijn en Waal zal aan den
eenen kant van de sluis het Rijnpeil, aan den anderen kant het Waal-
peil heerschen. Wordt nu bij den aanleg hiervan gezorgd, dat het water
van de Waal uit het kanaal op de Linge kan worden gebracht, dan
zal daardoor ook de inundatie van de linie Ochten —de Spees meer
verzekerd zijn.

Met het oog op het stellen van de inundatiën van de kommen 1—3
zullen de kanaaldijken eene zoodanige hoogte moeten hebben, dat
rekening wordt gehouden met de hoogste Rijnstanden. Beneden de
Roffelaarskade is het volledig inundatiepeil slechts 4,3 M. -(- N. A. P.
Eene onnoodig kostbare, groote hoogte van de kanaaldijken zou hier
dus kunnen worden voorkomen, door het maken van eene militaire
damsluis in het kanaal ter hoogte van de Roffelaarskade, welke sluis
in normale tijden open is en waardoor het kanaalvak boven Amersfoort
in twee panden kan worden verdeeld.

Hetzelfde zou kunnen geschieden voor het kanaalvak beneden Amers-
foort door eene keersluis ter hoogte van de Koelhorsterkade (Fig. 8).

In elk der pa,nden zullen in den oostelijken kanaaldijk inlaatsluizen
moeten worden aangebracht, terwijl ook in de komkaden sluizen zullen
moeten worden gemaakt, om het overvoeren van eene kom door den
vijand te kunnen neutraliseeren door aftappen op eene lagere kom.

Bovendien zal het noodig zijn, den w e s t e l i j k e n k a n a a l d i j k
a a n m e r k e l i j k h o o g e r , en - met het oog op'het hierin aan-
brengen van schuilplaatsen — ook z w a a r d e r te maken dan den
oostelijken, welke laatste bovendien glacisvormig moet worden bijge-
werkt, om geen dooden hoek te doen ontstaan. Hiertegen zullen wel
geen technische bezwaren bestaan, aangezien door de ontgraving, van
het kanaal zéér veel grond zal worden verkregen. Ten deele kan deze
grond ook gebruikt worden voor de noodzakelijke verzwaring van de
komkeeringen.

Zooals reeds werd opgemerkt, is de omstandigheid, dat door het te
maken kanaal d e w a t e r s t a a t k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e
G e l d e r s c h e v a l l e i a f d o e n d z a l w o r d e n v e r b e t e r d ,
in militair opzicht van- nog meer beteekenis dan de door dit kanaal
bereikte, meerdere zekerheid bij het stellen van inundatiën in de vallei.

Een verder voordeel van het kanaal is, dat dit eene b e l a n g r i j k e
t e r r e i n h i n d e r n i s za l v o r m e n , vooral in de Exonereerende
landen, welke uit zichzelf reeds zoo moeilijk begaanbaar zijn. In het
bijzonder zullen de tanks van de tegenpartij in het breede kanaal eene
uiterst bezwaarlijke hindernis vinden. De Yser, welke eene breedte van
slechts 15 a 20 M. heeft, had als hindernis reeds eene niet te onder-
schatten waarde. In nog meerdere mate zal dit het geval zijn met het
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ongeveer 70 M. breede en 5 M. diepe kanaal, dat boven den Ysernog
voor heeft, dat bij den aanleg nog rekening kan worden gehouden met
de militaire belangen. Eene dergelijke, belangrijke hindernis vormt eene
uitgezochte achterhoedestelling voor troepen, welke uit het oosten
terugtrekken naar den Gooisch-Stichtschen heuvelrug.

De vraag moet thans worden beantwoord, of het kanaaltracé, zooals
dit door de Kanaalvereeniging „de Geldersche vallei" is ontworpen,
uit een militair oogpunt het meest gewenschte is. Blijkt hierbij, dat een
gewijzigd tracé grootere voordeelen heeft voor de landsverdediging,
dan zal moeten worden nagegaan, of overwegende, e c o n o m i s c h e
b e z w a r e n z i c h t e g e n d e z e w i j z i g i n g v e r z e t t e n . Indien
toch dit laatste het geval is, dan moeten de e c o n o m i s c h e be-
l a n g e n als g r o n d s l a g worden genomen en de defensiemaatrege-
len in verband hiermede zoo doelmatig mogelijk worden vastgesteld.

Afgezien van het rechtlijnig beloop, waardoor eene goede maskeering
wordt bemoeilijkt, is een nadeel van het voorgestelde tracé, dat de
inundatiesluis bij Wageningen, waarop de mogelijkheid tot inundeeren
of dras zetten van de vallei grootendeels berust, zeer gemakkelijk in
handen van den vijand kan -vallen.

Waar ik reeds meermalen opmerkte, dat de beoordeeling van de
waarde van de Geldersche vallei voor de landsverdediging moet wor-
den losgemaakt van de mogelijkheid, om in deze vallei inundatiën te
stellen, zal het geen nader betoog behoeven, dat naar mijne meening
dit laatste nadeel niet overwegend is.

Belangrijker is het echter, dat de waarde van het kanaal als terrein-
hindernis het m e e s t tot haar recht zal komen, wanneer de hindernis
onder een krachtig vuur van den verdediger wordt gehouden. Om dit
te bereiken, is het niet mogelijk de infanterieopstellingen vooruit te
brengen naar het kanaal, aangezien deze opstellingen dan, in het laagste
gedeelte van de vallei liggend, door den aanvaller zouden kunnen wor-
den gedomineerd, terwijl bovendien het verband tusschen de artillerie-
ën infanteriestellingen verloren zou gaan.

De artillerieopstellingen zullen n.l. moeten worden gekozen in de
hooge en bedekte terreinen van den Utrechtsch-Gooischen heuvelrug,
welke voor deze opstellingen en voor hooge artillerie-waarnemingspos-
ten zoo bij uitstek geschikt zijn.

De genoemde nadeelen kunnen worden ondervangen door de richting
van het kanaal ten zuiden van Amersfoort te wijzigen en meer naar
het westen te verleggen, zooals in Fig. 8 is aangegeven. De beide
kanaaldijken zullen alsdan, met den spoordijk Amersfoort—Rhenen en
gedeelten van de bestaande Grebbe-linie, eene eerste stelling kunnen
vormen, terwijl vóór deze stelling de Emmikhuizerberg ter verdediging
wordt ingericht.

Benoorden Amersfoort zal de spoorlijn Amersfoort—Baarn met de
kanaaldijken en de oude Grebbe-linie de eerste stelling uitmaken.



Ook in de Betuwe kan het kanaal meer naar het westen worden
teruggetrokken, om het stellen van de inundatie met behulp van Waal-
water te vergemakkelijken. Met het oog op de economische belangen,
Verbonden aan de scheepvaartverbinding van Amsterdam metTiel, zou
eene richting de Spees—Ochten hier het meest gewenscht zijn. Wor-
den deze economische belangen echter niet van overwegende beteekenis
geacht, dan kan de reeds vroeger zoo vele malen voorgestelde richting
naar Dodewaard worden gevolgd, welke voor het Rijnverkeer meer
geschikt is. De inundatie tusschen het kanaal en de linie de Spees—
Ochten kan dan worden gesteld met behulp van een stoomgemaal bij
Ochten.

Als tweede stelling komt in aanmerking de Utrechtsch-Gooische heuvel-
rug, welke als diepe, goed gemaskeerde verdedigingszöne krachtig kan
worden ingericht. Schuilplaatsen kunnen hier diep ingegraven, gra-
naatvrij, verspreid en gedekt worden gemaakt; de artillerie kan op de
van den vijand afgekeerde hellingen de meest gunstige opstellingen
vinden, terwijl ook aan de eischen der waarneming geheel kan worden
voldaan. Voor dergelijke waarnemings- en commandoposten komen b.v.
in aanmerking i): de Koningstafel bij de Grebbe (53,1 M.), de Vijver-
berg (52,3 M.), de Lijster Ing (48,4 M.), de Buurdsche Berg (60,5 M.),
de Amerongsche Berg (69,2 M.), verschillende hooge punten in het
Amerongsche Bosch, de Darthuizerberg (48,2 M.), de hoogten 55,7 en
50,2 noordoostelijk van Doorn, de hoogten 42,2 en 43,7 noordelijk van
Maarn, de Piramide (67,3 M.), de Botterstop (5 r,8 M.), de Hoogte (52,2 M.),
de Batterij (55 M.), de Galgenberg (47,3 M.) de Stomperd (57,7 M.),
enz., enz.

Tevens wordt gerekend op eene verdediging, voet voor voet, van
Amersfoort.

Ongetwijfeld zal de Kanaalvereeniging alle economische voor- en
nadeelen van het door haar voorgesteld kanaaltracé grondig hebben
overwogen, zoodat het niet onmogelijk is, dat scheepvaartbelangen zich
verzetten tegen de door mij voorgestelde wijziging in het beloop van
het kanaal, en Wageningen als het beginpunt van het kanaal m o e t
worden gehandhaafd.

Niettemin zal het gewenscht zijn, deze wijziging ten bate van 's lands
defensie alsnog in overweging te nemen. Blijkt deze op economische
gronden niet gewenscht, dan moet eene krachtige kanaalverdediging
worden, losgelaten en de overgang van den vijand over het kanaal
worden bestreden met zware, verdragende artillerie en door kleine,
vooruitgeschoven infanteriedetachementen met mitrailleurs, vooral voor-
zien van krachtige, granaatvrije onderkomens. De hoofdweerstandslijn
moet echter op de meest gunstige plaats achter in de vallei blijven, om

l) Zie Chromo-topographische kaait , i ; 50000.



aldus de zeldzaam mooie artillerie-opstellingen op den Gooisch-Sticht-
schen heuvelrug te kunnen benutten (Fig. 9).

Wat de inrichting van de in te nemen stellingen betreft, zal het, na
hetgeen werd opgemerkt omtrent het karakter van stellingen in de
moderne oorlogvoering, duidelijk zijn, dat eene p e r m a n e n t e ver-
sterking van de Geldersche vallei n i e t wordt beoogd. Met eene inrich-

Fig. 9.

ting a l s semi-permanente stelling, g o e d v o o r b e r e i d i n v r e d e s -
t ij d , kan worden volstaan.

'Tot deze vredesvoorbereiding behoort:
iO. Het inrichten van d e p o t s van m a t e r i a l e n en g e r e e d -

s c h a p p e n , gelegen aan rivieren en spoorwegknooppunten, als b. v.
te Zalt Bommel, Wijk bij Duurstede, Lunetten, Blauwkapel, Hilversum
en Naarden.

In deze depots moeten,.behalve de noodige gereedschappen, worden
opgelegd cement, zand en grind; platen en balken van gewapend beton
voor het snel vervaardigen van scherfvrije en eenigszins granaatvrije



schuilplaatsen; zandzakken; smalspoorbaanmateriè'el; prikkeldraad; tele-
phoonmateriëel, enz., enz.

Het in deze depots opgelegde cement zal, om bederf te voorkomen,
geregeld moeten worden gebruikt voor andere, in vredestijd uit te voeren
werken. Het is te hopen, dat van Regeeringszijde spoedig de noodzake-
lijkheid zal worden erkend van de oprichting van eene Nederlandsche
cementfabriek en pogingen, om hiertoe te geraken, eindelijk krachtig
zullen worden gesteund. In de mobilisatiejaren is overtuigend bewezen,
dat, zoowel voor vredes- als voor oorlogsdoeleinden, voor Nederland
eene nationale cementfabriek onmisbaar is, welke, met inheemsche
grondstoffen, eene voor nationaal verbruik en voor de landsverdediging
voldoend groote productie heeft. Ook in dit opzicht m o e t e n en
k u n n e n wij onafhankelijk worden van het buitenland. Is eene derge-
lijke cementfabriek binnen de Vesting Holland aanwezig, dan kan de
oplegging van cement in de materialendepöts achterwege blijven.

20. Verbetering van het w e g e n n e t .
30. Vervaardiging van de meest belangrijke s c h u i l p l a a t s e n in

den westelijken kanaaldijk en in de stelling in den Utrechtsch-Gooischen
heuvelrug.

In de Betuwe en in de Eemlanden kunnen deze schuilplaatsen als
kelders onder woningen, schuren, e. d. worden aangebracht en aldus
ook in vredestijd worden gebruikt i).

4°. Inrichten van g e s c h u t p a r k e n voor zwaar geschut en mijn-
werpers, ter aanvulling van de artillerie der Divisiën.

5°. Inrichten van belangrijke t e l e p h o o n c e n t r a l e s .
60. Behouden van de reeds aanwezige m a s k e e r i n g door het leg-

gen van kapverbod in de strook der batterijen, schuilplaatsen en nade-
ringswegen.

7°. Verzamelen van de voor de verdediging noodzakelijke w a t e r -
s t a a t k u n d i g e g e g e v e n s door den centralen inundatiedienst.

Reeds meermalen wees ik op de groote beteekenis van den centralen
inundatiedienst voor onze landsverdediging en op de gewenschte samen-
stelling hiervan in oorlogstijd 2).

Hieraan moge ik nog toevoegen, dat de organisatie van dezen dienst
in vredestijd al zeer eenvoudig kan zijn. Gelijk bekend zal zijn, is de
Eerste Directie van den Rijkswaterstaat belast met den algemeenen
dienst, het verzamelen van gegevens voor de nauwkeurige kennis van
den waterstaatstoestand des lands. (Kon. Besluit van 3 Juni 1903, Stbl.
No. 151, ter uitvoering van art. 5 van de Wet van 10 November 1900,
Stbl. No. 176, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbe-
stuur, de z.g. Waterstaatswet).

1

#

.
1) Zie Orgaan Krijgswetenschap, 1917 1918, blz. 528 en 529.
2) Zie Orgaan Krijgswetenschap, 1917—1918, blz. 180, 250 en 254 en Igi8--I9l9,

blz. 93.



Gebruik makend van de bij deze Eerste Directie aanwezige gegevens,
zou in vredestijd een officier der Genie kunnen worden gedetacheerd
ten bureele van de Eerste Directie van den Rijkswaterstaat, terwijl bij
mobilisatie al het personeel van deze Directie de kern moet vormen
van den centralen inundatiedienst, aangevuld met het overig personeel
van Rijks- en Provincialen Waterstaat, hetwelk voor een deel ook wordt
ingedeeld bij de staven van Divisiën, enz.

De uitvoering van de overige werkzaamheden zal in oorlogstijd
grootendeels kunnen geschieden door burgerarbeiders, als o n g e w a -
p e n d e l a n d s t o r m onder leiding van burgeraannemers en militair
kader, mits een en ander reeds in vredestijd zorgvuldig is voorbereid
en de uitvoering van de werkzaamheden onder militaire controle
plaats vindt.

Van dezen ongewapenden landstorm zou b. v. in elk der gemeenten
Rhenen, Amerongen, Veenendaal, Woudenberg, Soest, Baarn en Laren
één werkbataljon kunnen worden gevormd; in de gemeente Amersfoort
zou dit aantal vier kunnen bedragen. Voor elk dezer bataljons moeten
de te verrichten werkzaamheden in vredestijd nauwkeurig en overzich-
telijk worden vastgelegd en voorbereid.

Overigens zouden belangrijke gedeelten van de vallei, als b. v. het
gedeelte beoosten Amersfoort, de Emmikhuizerberg, de Grebbe en de
linie Ochten—de Spees reeds in vredestijd door de troepen zelf kun-
nen worden ingericht i).

De opleiding van den troep voor de moderne oorlogvoering eischt
niet alleen oefening in den bewegingsoorlog maar ook in den positie-
oorlog, waarvoor in verschillende garnizoenen oefenterreinen van vol-
doende afmetingen ontbreken. Door detacheering van gedeelten van
het veldleger bij werkzaamheden in de Geldersche vallei kan dit bezwaar
worden ondervangen. Bovendien is aldus eene practische, met de werke-
lijkheid overeenkomende oefening van den troep mogelijk, terwijl de
daarbij verrichte arbeid van blijvende waarde is.

Op grond van de vorenstaande beschouwingen meen ik te mogen
besluiten:

i°. Uit een economisch oogpunt is eene s p o e d i g e uitvoering van
het kanaalplan van de Kanaalvereeniging „de Geldersche vallei" ten
zeerste gewenscht, aangezien hierdoor:

a. eene a f d o e n d e v e r b e t e r i n g wordt verkregen van de
s c h e e p v a a r t v e r b i n d i n g v a n A m s t e r d a m m e t d e n
R ij n ;

b. deze verbetering tevens in het belang is van de b i n n e n s c h e e p -
v a a r t ;

c. de a f w a t e r i n g v a n de G e l d e r s c h e v a l l e i , na eeuwen-
langen strijd, eindelijk zal worden geregeld;

i) Zie ook Orgaan Krijgswetenschap, 1917—1918, \>\t. 530.
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d. de ten gevolge van de demobilisatie dreigende w e r k l o o s h e i d
voor een deel kan worden bestreden.

20. Uit een militair oogpunt heeft dit kanaalplan zoodanige voordeelen,
d a t v a n militaire zijde d e u i t v o e r i n g h i e r v a n k r a c h t i g
m o e t w o r d e n b e v o r d e r d , waarbij de mogelijkheid moet worden
overwogen, om enkele voor de landsverdediging gewenschte wijzigin-
gen aan te brengen.

' s - G r a v e n h a g e , December 1918.
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