
Utrecht als verkeerscentrum.

In den aanvang van 1902 zette liet Gemeentebestuur van Utrecht in
een aan de Regeering gericht adres de bezwaren uiteen, welke het
verkeer op de land- en waterwegen in die gemeente, als ook eene be-
hoorlijke uitbreiding harer bebouwde kom, ondervinden ten gevolge
van de tegenwoordige ligging der spoorwegen. Dit adres schijnt de
naaste aanleiding te zijn geweest tot de instelling eener Staatscommissie,
die zou onderzoeken op welke wijze de spoorwegen, de gewone wegen
en de waterwegen in en om de stad /ouden behooren te worden ge-
wijzigd, naar aanleiding van de belemmeringen, welke het verkeer
ondervindt, mede in verband met de mogelijkheid van eene behoorlijke
uitbreiding in de toekomst vau de bebouwde kom dier gemeente.

Die Staatscommissie heeft thans haar taak volbracht en in een uit-
voerig eindverslag uiteen gezet, dat bij eene uitgave van 16,3 millioen
gulden aan de stad Utrecht gelegenheid zou kunnen worden geboden
zich vrij uit te breiden, terwijl alle belemmeringen, die de verkeers-
wegen elkaar in den weg leggen, zouden kunnen worden weggenomen.
Die sorn is tot het genoemde, hooge bedrag gestegen, omdat de Com-
missie haar taak ruim heeft opgevat; zij voorzag toch met zekerheid,
dat na weinige jaren de bestaande stationsinrichtingen en spoorweg-
lijnen op een knooppunt als Utrecht in zoodanige mate onvoldoende
zouden blijken voor het toegenomen verkeer, dat wijziging en uitbrei-
ding onvermijdelijk noodzakelijk zouden blijken te zijn. De blik, dien de
Commissie in de toekomst heeft geslagen, was haar eene aansporing
orn eene verlegging voor te stellen van het tegenwoordige centrale
station en in verband hiermede van de verschillende spoorbanen, die
van dit emplacement uitstralen. Vergelijkt men op de bijgevoegde
schets het bestaande emplacement, dat tusschcn Merwedekanaal en
Kroezelaan is ontworpen, dan blijkt de groote aanwinst in ruimte,
die thans zóó beperkt is, dat een rangeerterrein is ingericht gewor-
den nabij het station Maarn. Daar wordt nu de rangeerdienst ver-
richt, die bij een natuur l i jken gang van zaken te Utrecht zon moeten
geschieden. Zonder te veel in beschouwingen te treden over de keuze
van het terrein, voor het nieuwe station uitgezocht, meen ik de aan-
dacht te mogen vestigen op enkele bezwaren, die de Commissie daarbij
moet hebben ontmoet. De verplaatsing van een station, en van een
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personenstation in het bijzonder, naar een ander stadsgedeelte is uit
den aard der zaak uiterst bezwaarlijk, omdat de bebouwing en de
verdeeliug der bedrijven zich. sedert jaren aan de bestaande plaats
hebben aangepast. Ook de belangen der verdediging komen bij de keuze
in het spel en pleiten voor de door de Commissie ontworpen plaats.
Dat zij inderdaad gegolden hebben, blijkt uit het verwerpen van het
geopperd denkbeeld om het station aan de noordzijde van de stad te
leggen (hl/. 58 van het Verslag), en zulks hoofdzakelijk in verband met
de genoemde defensiebelangen. Welke zij waren, wordt niet gezegd en
rnoet men dus gissen. Ik waag hier echter de opmerking, dat men de
veiligheid der terreinen ten westen van de stad — hierom zal de
quacstie zich toch in hoofdzaak wel draaien — niet moet overschatten.
De verbeterde dracht van het vlakbaangeschut eenerzijds en de voor-
gestelde hooge ligging van het station, met eene spoorstaafhoogte van
(100 M. -j- N. A. P., anderzijds, doen aan de veiligheid, waarop men
vroeger durfde vertrouwen, veel afbreuk. Ontegenzeggelijk is echter
het spoorwegverkeer langs de westzijde beter verzekerd dan langs ééne
der andere zijden van de stad Utrecht; doch er is ook geenerlei bezwaar
om het verkeer langs de spoorwegen, dat gedurende een aanval des
vijands op het Utrechtsche front zou noodig blijken, geheel aan de west-
zijde van de stad te concentreeren, alsdan een meer bedreigd, b.v. aan
de oostzijde gelegen hoofdstation ongebruikt te laten liggen en het ledige
rollend materieel over meer achterwaarts gelegen rangeerterreinen te
verdeelen. Zoo redeneerende, zouden dus niet zoozeer militaire belangen
in het spel zijn, dan wel de wenschelijkheid om een kostbaar bouw-
werk zooveel mogelijk aan de vernielende vuurwerking van den vijand
te onttrekken. Waar nu twee andere dergelijke bouwwerken, u.1. de gas-
fabriek en de waterleiding, die niet alleen kostbaar, doch tevens in
oorlogstijd onmisbaar zijn, óf aan de blootgestelde oostzijde, óf in het
door den vi jand beheerschte terrein zijn gelegen, bestaat er alleszins
aanleiding in dit geval met het aanvoeren van militaire bezwaren, uit
het oogpunt van beveiliging, met beleid te rade te gaan. Toegegeven
moet worden, dat in de eerste dagen van 's vijands verschijnen voor
den fortengordel, in verband met den te verwachten en te hopen alge-
meenen exodus der burgerij, eene ligging van het station, die beveili-
ging biedt tegen beschieting uit veldgeschut, alleszins toe te ju ichen
zou zijn. Bijgevolg kan dan ook van militaire zijde niet anders dan
met de voorgestelde plaats van het emplacement worden ingestemd,
zonder dat echter daarom andere terreinen, en zulks was de bedoeling
vay het geheele betoog, uit een oogpunt van landsverdediging ver-
werpelijk moeten worden geacht. Er zijn echter zoovele overwegingen,
met het locaal- en het algemeen belang in verband staande, die pleiten
voor het u i tverkoren terrein, dat men eenigermate gerechtigd is deze
geheele beschouwing naar het gebied der „graue Theorie" te verwijzen.

De ligging van het stationsemplacement, oordeelt de Commissie voorts
(blz. 62), zou uit militair oogpunt toejuiching verdienen, „o.a. omdat de
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„kazernes en oefeningsterreinen eene ligging aan de stadszijde van den
„spoorweg zullen verkrijgen, liet parkeerterrein der veld-artillerie zeer
„nabij het goederenslation gelegen zal zijn en ook het militaire ver-
„voer te water vergemakkelijkt zal worden". De kracht van dit betoog
ontgaat mij eeu weinig. Immers door den onlangs voltooiden onder-
doorgang van den spoorweg bij den Leidsdien Rijn, zal ook zonder
verlegging van het station eene betere verbinding met de stad ver-
kregen zijn. Nabijheid van den spjorweg is daarbij voor kazernes geen
bepaalde noodzakelijkheid en het blijft m.i. ernstig te betreuren, dat
indertijd onder eene wel wat misplaatste zucht naar beveiliging tegen
vuur, de kazernes aan de voor de oefeningen van den troep ongunstigste
zijde van de stad zijn verrezen. De militaire leden der Commissie gaven
wijders in hel verslag nog weer, hoe naar hun oordeel door wijziging
van de bestaande terreinen van Damlust en van de daaromheen lig-
gende een geheel afzonderlijk gelegen militair etablissement zou kunnen
worden verkregen. In hun gedachtengang zouden dan alle militaire in-
richtingen op één afgesloten terrein kunnen vereenigd worden. Het
overigens rationeele plan zal bij het heerschende streven naar bezuini-
ging wel niet verwezenlijkt kunnen worden. Het eischt toch, behalve
de slooping van eene groote bierbrouwerij, het onteigenen van eene
huizenrij ter frontbreedte van 500 M. en het afstaan van een groot
deel van het vrijkomende stationsemplacement als exercitieterrein.

Is het moeilijk om tusschen de voorgestelde verplaatsing van het
station en het militair belang verband te constateeren, dan kan men
anderszins de geprojecteerde hooge verbindingsbaan, die Utrecht aan
de zuid- en de oostzijde zou moeten omvatten, van militair standpunt
bezien, te recht de kwade pier van het geheele ontwerp noemen. Het
toenemende verkeer van uit 's Gravenhage en Rotlerdam over Utrecht
en Amersfoort, zoowel op de noordelijke provinciën, als op Duitschland
gericht, zou den aanleg van eene dergelijke verbindingsbaan, waardoor
Utrecht ophoudt voor deze richting keerpunt te zijn, dringend noodig
maken. Het hinderlijke en tijdroovende rebrousseeren van de treinen
zou dan kunnen vervallen, een groot deel van het transito-goedereu-
verkeer om Utrecht heen geleid kunnen worden en ten slotte uit de
verbindingsbaan een gordelspoorweg rondom de stad worden gemaakt,
waardoor locale belangen zouden gediend zijn. Het gedrukte Verslag
bevat een aantal gegevens omtrent de bestaande verkeerstoestanden
en de te verwachten uitbreiding, om de noodzakelijkheid van de ver-
bindingsbaan nader toe te lichten. Ik acht mij niet bevoegd hierin een
oordeel uit te spreken en wil mij dus liever bepalen tot eene nadere
uiteenzetting van de verstrekkende gevolgen, die het project in mili-
tair oogpunt met zich zal brengen, voor wat betreft het tracé der
verdedigingslijn. Alleen zou ik de aandacht erop vestigen willen, dat
de verbiiidingsbaan, bij het snel uitvoeren van troepenverplaatsingen
op groote schaal, eene gewenschte verbetering zou blijken. De uit het
Westen komende lijnen zullen dan immers in doorgaande verb ind ing



Water.

l/er/?7oeafe///ke grens

A/. S. De sc/ref s

c/oor afe Sfeatscom/n/ss/e warc/en /?ooc//q' ae<3cS?t~

De onÏMSorjDen iserc/eol/gff/iaswer/fe/i

hebben met c//e isoorjfe//ef7 n/e£ te



813

staan met alle naar het Oosten voerende en met de lijn, welke zich in
zuideli jke r ichting naar Braband wendt. Wellicht zou op eenvoudige
wijze deze laatste baan, die als dwarsverhinding van groole beteekenis
kan worden, nog in het project in rechtstreeksche verbinding gebracht
kunnen worden met de lijn Utrecht—Arnhem.

„Aan de uitvoering van dit ontwerp is als onvermijdel i jke voorwaarde
„verbonden, dat de bestaande verdedigingswerken, te weten de forten
„op de Biltstraat en Vossegat, benevens de Lunetten en de gedekte
„gemeenschapswegen Blauwkapel—Biltstraat—Vossegat—Lunetten aan
„hunne bestemming worden onttrokken, waardoor tevens de daarbij
„belioorende verboden kringen worden opgeheven . . . . De opheffing van
„die verboden kringen zal aan de gemeente Utrecht de zoo gewenschte
„gelegenheid tot ui tbreiding der bebouwing in oostelijke richting ver-
„schaffen." Bij het ontwerpen der verhindingsbaan stelde de Commissie
te recht voorop, dat alle v l akke kruisingen van moderne verkeerswegen
uit den booze zijn. Juist deze waren het immers ook, die tot het bewuste
adres van het Utrechtsche gemeentebestuur aanleiding gegeven hadden.
De baan werd dus ontworpen op eene hoogte van 6.60 M. -(- N. A. P.
en van de Biltstraat tot achter het fort op den Voordorpschen dijk
dalende tot -f- 2.20 M.; zij zou derhalve de bestaande tweede verdedi-
gingslijn en het fort op de Biltstraat geheel maskeeren. De omstandig-
heid nu, dat bijgevolg kostbare wijzigingen in de verdedigingswerken
noodzakelijk waren, heeft in de Commissie een ernstig onderzoek
uitgelokt van twee andere plannen, waaraan deze kostbare voorzieningen
niet verbonden zouden zijn. Zij beoogden:

a. liet inrichten van den bestaanden Oosterspoorweg tot verhoogde
verbindingsbaan;

b. den aanleg van een lagen gordelspoorweg langs de Ridder-
schapskade.

Het eerste plan zou 2] mill ioen gulden kosten en daarbij nog het
nadeel hebben, dat het door den Oosterspoorweg doorsneden stadsdeel
zich heeft aangepast aan een lagen spoorweg, zoodat de toetreding van
licht en lucht tot de aangrenzende bebouwing rneer zou beperkt worden,
dan redelijkerwijze kan worden toegelaten; bovendien zou het plan in
menig opzicht misstand veroorzaken. Wel moest, oordeelde de Com-
missie, in aanmerking worden genomen, dat deze oplossing - in
tegenstelling met een oostelijk van de stad leidenden spoorweg — geen
aanleiding geeft tot noemenswaardige ui tgaven in het belang der lands-
verdediging, doch waar de eindtoestand niet kon bevredigen, werd van
de verhooging van den Oosterspoorweg afge/.ien. Het wil mij voorkomen,
dat die eindtoestand ook daarom niet zou k u n n e n bevredigen, omdat
een groot euvel, de knellende band der verboden kringen, die aan de
stadsui tbreiding in den weg staat, niet zou worden weggenomen, zoodat
ten slotte na enkele jaren de val der bestaande binnenste verdedigings-
lijn toch zou moeten volgen. De Commissie heeft m. i. bij haar oordeel de

Mil. Speet. 1900. 56
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wijziging der verdedigingswerken wel wat te veel afhankelijk gesteld
van de voorgestelde verhoogde baan.1) De eiseh van stadsuitbreiding in
oostelijke richting is bijna even klemmend. Uitvoerig is in het Verslag
de te verwachten vergrooting van de bebouwde kom ook door schetsen
toegelicht. Tot het jaar 1912 is nog voldoende bouwterrein voorhanden,
in verband met de uitbreiding der bevolking. „Daarna hangt echter de
,,wijze, waarop de stad zich verder zal uitbreiden, in hooge mate af
„van de vraag, of de verboden kringen aan de oostzijde der stad
„onveranderd zullen gehandhaafd worden; met andere woorden, of de
„forten op de Biltstraat en Vossegat met aangrenzende en tusschen-
„gelegen gedekte gemeenschapswegen zullen blijven bestaan. Is dit het
„geval, dan is geen verdere uitbreiding naar het oosten mogelijk en
„zal deze dus in hoofdzaak geschieden naar het westen". Dat zulks
ooit het geval zou kunnen zijn, komt mij tamelijk absurd voor en zoo
zou ik niet ongeraden achten bij de beoordeeling van het tracé der
verbindingsbaan eerder den noodzakelijken, spoedigen val der binnenste
linie als vaststaande te beschouwen en den geprojecteerden aanleg van
de baan slechts als een welkom middel te aanvaarden om eene wijziging
te versnellen, die wellicht anders meer zal worden vertraagd, dan voor
de ontwikkeling van de stad kan worden toegestaan. Het onder J> ge-
noemde plan kan na vorenstaande beschouwingen dan ook zonder meer
ter zijde worden gelegd. Zeer te recht oordeelde de Commissie hier,
dat „in het belang eener weldoordachte uitbreiding der gemeente" ook
dit plan geen aanbeveling verdiende.

Dat het „in het bijzonder de belangen der landsverdediging zijn
„geweest, die, hoewel in de opdracht niet met name genoemd2), in hooge
„mate de aandacht der Commissie eischten", kan voorzeker niemand
verwonderen. Zij heeft daarbij zelfstandig moeten bepalen, wat voor de
verdediging van het verouderde front rondom Utrecht zou moeten
worden gevraagd, op welke wijze het op de goedkoopste manier zou
kunnen worden opgeknapt eii zoo was dus eenerzijds haar taak in
breede lijnen een spoorwegontwerp en binnen enge grenzen een verde-
digingsproject samen te stellen.

Alles wat de versterkingen om Utrecht betreft, maakt het onderwerp
van een geheim aanhangsel uit. Evenwel geeft de Bijlage D van het open-
bare Verslag, waarop de wijzigingen in de verdedigingswerken kunnen
worden nagegaan, voldoende gegevens om den geprojecteerden nieuwen
toestand te beoordeelen. Natuurlijk is aan een vooruitbrengen van den
fortengordel niet gedacht geworden. Van eene beveiliging van de stad

') Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat de reeds lot stand ge-
brachte, kostbare onderdoorgang in den Leidschen weg, de op verschillende
punten aangebrachte luchtbruggen en de zeer kostbare voorzieningen, aan het
bestaande station aangebracht, het in de naaste toekomst tot stand komen van
het 14 millioens-spoorwegproject niet zoo erg waarschijnlijk doen voorkomen.

*) De cursiveering is van mij.
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tegen beschieting is sinds lang geen sprake rneer en 7,00 lang dus de stads-
uitbreiding niet dermate is voortgeschreden, dat zij de verdediging der
bui tens te verdedigingslijn zou komen belemmeren, zijn de ligging van
de buitenste forten en de stadsgrenzen van elkaar, om zoo te zeggen,
onafhankel i jk . Voorloopig is van een dergelijk aanwassen der bebouwde
kom nog geen sprake, hetgeen voldoende duidel i jk bl i jkt , als men op
de schets de veronderstelde grens der bebouwing na 50 jaren (1952)
volgt. Nog langen tijd kan dus de buitenste lijn der forten hare taak
als voorste verdedigingslijn bli jven vervullen, al zal ook een ieder
moeten toegeven, dat de korte afstand tot de stad een „défaut de ses
qnalités" mag worden genoemd.

Een ander gebrek in den fortenkring moest duidelijk aan den dag
treden, toen de Commissie besloot, om de bestaande, doorloopende tweede
l in ie van het fort aan de Biltstraat, vooruit te brengen tusschen de forten
aan den Hoofddijk, aan den Voordorpschen dijk en Blauwkapel, rechts
aangeleund aan de intervalverdediging tusschen de forten aan den
Hoofddijk en Rijnauwen (zie de schets). Het gevolg kon niet anders
zi jn dan een samenstel van scherp echarpeerbare, soms geheel enfi-
leerbare verdedigïugslijnen. De voorste for teukring vertoont toch tus-
scheu de forten Rijnauwen en aan den Voordorpschen dijk eene gaping,
die door drie forten a, b en c zou behooren te worden aangevuld,
voordat van eene ononderbroken lijn sprake zou kunnen zijn. Tot dus-
verre kon van bepaalde nadeelen, aan die gaping verbonden, geen
gewag worden gemaakt, omdat het noordelijk front van Utrecht door
eene flinke ouderwaterzettiug is gedekt, die het den vijand onmogelijk
maakt, zelfs na den val van het geheele front, van af het fort aan den
Voordorpschen- tot dat aan den Ruigenhoekschen dijk, verder door te
dringen en die aan het noordelijke front eeue zekere mate van onaan-
tastbaarheid verleent. Zou het ingediende project worden verwezenlijkt,
dan verandert de toestand op het noord-oostelijke front geheel en gaat
zich dit meer leenen tot een hoofdaanval, die met het oog op de
eiifileerbare fronten en artilleriestellingen van den verdediger goede
kansen belooft. Het wil mij dan ook voorkomen, dat zonder grondige
verbetering van de forten, die het gebeente van dit deel der linie
vormen, de voorgestelde ineensmelting van de voorste met de tweede
verdedigingsliju hare zeer gevaarlijke zijde heeft. Is deze door de
Commissie bedoeld V Die vraag is slechts bij ruwe benadering te beant-
woorden. Het verslag vermeldt de kosten van het verdedigings-project
op 2,fi millioen gulden waarvoor dan zouden moeten gemaakt worden: ' )

1. 9000 M. enceiute met natte voorgracht, tevens vaart, 9 flankee-
ringsinrichtingen en een ceiuluurweg, beginnende bij den Vaart-
schen Rijn en vormende tot het Fort aan den Hoofddijk de tweede
en van daar tot Blauwkapel de voorste verdedigingslijn;

') Met eenig voorstellingsvermogen uil Bijlage D en eenige gegevens van
het Verslag afgeleid.
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2. aanmerkelijk verkleinen van de forten Vechten, Rijnauwen en
Blauwkapel;

3. 1500 M. tusschenstelling tusschen de forten op het zuid-ooste-
lijke front;

4. vermoedelijke wijziging in de inondaliemiddelen;
5. een aantal wijzigingen van den bestaanden toestand, welke niet allen

in rechtstreekscli verband staan tot de aanbevolen verbeterings-
werken. Als zoodanig worden vermeld:
a. eene verlegging van den Biltschen straatweg en van de daar-
langs loopende Biltsche grift;
l>. eene verlegging van den Koningsweg;
c. eene verlegging van het Houtensche pad;
d. een tweetal verleggingen van den Krommen Rijn, te weten bij
het landgoed Nienw-Amelisweerd en ten noord-oosten van het
landgoed Rijnauwen;
e. een tweetal wegen aan de oost- en zuidoostzijde der stad;
de eene van Blauwkapel oostelijk om het landgoed Rijnauwen
tot het Houtensche pad, en de tweede van den Vaartschen Ri jn ,
oostelijk om de Lunetten, tot den eerstbedoelden weg nabij den
Hoofddijk;
f. een kanaal langs de sub e genoemde wegen van Blauwkapel
tot den Vaartschen Rijn, blijkbaar de voorgracht van de nieuwe
enceinte.

Uit het Verslag is niet met zekerheid op te maken, of de wijzigingen
a—e ook uit de som van 2,(S millioen moeten worden bekostigd. Doch
zelfs als men dit niet aanneemt, wil het toeschijnen, dat die som niet
hoog genoeg is orn aan eene ingrijpende wijziging der forten Hoofddijk
en op den Voordorpschen dijk, alsook van Blauwkapel, hoewel minder
bedreigd, te mogen gelooven. Hoezeer onbekend met de inrichting, dooi-
de Commissie voor de ontworpen tusschenlinie voorgesteld, zoo schijnt
het mij toch toe, dat de bestaande toestand van de forten eenerzijds en
de enfileerbaarheid der tusschenliniën anderzijds, niet tot een bevredi-
gend resultaat kan leiden. Men moet daarbij vooral in het oog houden,
dat na de wijziging der verdedigingsliju de val van het fort op den
Voordorpschen d i jk of van dat aan den Hoofddi jk, hoewel van dit
laatste niet op zoo in het oog vallende wijze, over het lot van Utrecht
beslist.

Tot zoover de critiek voorshands. Zoodra men evenwel gaat zoeken
naar beter, stuit men zelf op het heirleger van bezwaren, dat de Com-
missie, bij hare pogingen tot opknappen van het bestaande, ook heeft
ontmoet. Twee wegen zouden, naar het mij voorkomt, gevolgd kunnen
worden om het besproken nadeel te ontgaan:

A. de geprojecteerde tusschenstelling terug te t rekken , b.v. tot ter
hoogte van de ontworpen verbindingsbaan, en deze als zoodanig
in te richten;

B. het sluiten van het in terval Rijnauwen—Voordorpschen dijk door
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den bouw van drie moderne pantser-betonwerken (a, b en c
op de schets).

Aan liet denkbeeld onder A zijn meerdere voordeelen verbonden
boven het project der Commissie, als:

betere bescherming door onderwaterzetting;
minder gelegenheid tot enfileering der enceinte door den aanvaller,

vooral wanneer de verbindingsbaan zoodanig wordt vooruit ge-
bracht, dat zij de Biltstraat, volgens de aangegeven stippellijn,
loodrecht snijdt;

vrijere beweging van troepen en materieel achter de linie, die bij
den geprojecteerden toestand tusschen den hoogeii spoorweg met
zijn weinige doorgangen en de enceinte nog al beperkt is;

het overbodig worden van de door de Commissie in tweede linie
geprojecteerde enceinte tusschen den Vaartschen Rijn eu het Fort
aan den Hoofddijk. Als zoodanig zouden de Lunetten en het fort
Vossegat kunnen blijven dienen, of wel de verbindingsbaan, na
ook op dit gedeelte iets meer voorwaarts te zijn geprojecteerd.

Tegenover deze voordeelen staan echter vermoedelijk bezwaren, waar-
van ik de beteekenis niet voldoende kan waardeeren, en die in hoofd-
zaak zullen gezocht moeten worden in de moeilijkheid om de inrichting
van de hooge verbindingsbaan, als verkeersweg, in overeenstemming
te brengen met de eischen van weerstandsliju, die vooral voor het ge-
deelte, dat de Biltstraat kruist, evenals in het voorstel der Commissie
moet hebben plaats gehad, zeer hoog zullen moeten worden gesteld.
Niet onaannemelijk is, gedacht de uitvoerbaarheid, dat de kosten van
inrichting der verbindingsbaan tot weerstandslijn minder zullen bedra-
gen, dan die voor den aanleg van eene 9000 M. lange enceinte. Doch
zelfs bij uitvoering van het hier aangegeven denkbeeld is het lot van
forten en weerstandslijn nog zoo nauw verbonden, dat eene verbetering
van de voorwaarts gelegen forten aan den Hoofddijk, op den Voordorp-
schen dijk eu Blauwkapel m.i. niet zou kunnen achterwege blijven.
De beteekenis van dit front wordt bij de uitvoering van welk dei-
beide denkbeelden ook, principieel gewijzigd en in beginsel is er dan
ook tusschen het denkbeeld van de afzonderlijke enceinte der Com-
missie en de verdedigbare verbindingsbaan geen groot verschil. Beide
vormen een kostbaar lapwerk. Te recht echter schijnt de Commissie
ingezien te hebben, dat breken aan een oud huis eene gevaarlijke ope-
ratie is en dat men met den bouw van forten aanvangende, wel het
begin maar niet het einde kent. Daarbij neemt, met het stijgen der voor
militaire doeleinden beiioodigde uitgaven, bij het door de Commissie
ingenomen standpunt de waarschijnlijkheid, dat de door het verkeer
gevraagde verbeteringen spoedig tot stand gebracht zullen worden,
merkbaar af. Aldus bezien moet aan de Commissie oprecht hulde worden
gebracht voor de kapitale som, die zij als minimum heeft gesteld voor
de wijzigingen in het verdedigingsfront. Tevens echter is verwondering
geoorloofd over de geheele serie van veranderingen, hiervoren sub 2, 3
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en 5 aangegeven, die met de voorgestelde baanverlegging in geen
tastbaar verband schijnen te staan, vooral niet, omdat bet front
Hemeltje—Kijnauwen, waarin de veranderingen in hoofzaak zijn ge-
projecteerd in de verbeterde tweede linie een hechteren steun zou
verkrijgen. ') Hoe wenschelijk de voorgestelde verandering van de for-
ten liijnauwen en Vechten en de bouw van intervalstellingen 2) ook
toeschijnt, zoo zou naar mijne meening het daarvoor uitgetrokken geld
beter aangewend k u n n e n worden tot verbetering van de forten op den
Voordorpschen dijk en aan den Hoofddijk. Doch hoe dit zij, het voor-
stel is eene vingerwijzing, dat eene ui twerking van bet denkbeeld,
hiervoor sub B aangeduid, om de groote gaping Rijnauwen—Voordorp-
schen dijk door drie torten te sluiten, ten einde zoo het eniileervuur
op de tusschenstellingeu van den verdediger te ontgaan, eeiie zeer
kostbare zaak zou worden. De te bouwen forten zouden wel is waar
klein k u n n e n zijn, doch geheel modern geconstrueerd moeten worden,
zouden dus scherp afsteken tegen de oudere werken en, getrouw aan
het beginsel, dat de kracht van eene stelling wordt bepaald door haar
zwakste punt , zou op den duur aan het streven tot moderniseering
van het geheele front geen weerstand geboden kunnen worden. Even-
min zou in dit project sub B echter de noodzakelijke verbetering van
het front Voordorpschen dijk en Blauwkapel kunnen uitblijven en zou
de gedachte aan een nieuw te bouwen fort d zich als vanzelf voor-
doen. :!) Ten slotte zou eene tweede linie op het Oost- en Noordfront
toch niet kunnen worden gemist, zij het ook iu zeer eenvoudigen vorm,
zoodat, alles te zamen genomen, zeker het 3-voud zou noodig zijn van
de som, in het Verslag als minimum gesteld. Hoewel de Commissie
zich uit den aard der zaak niet bevoegd zal hebben geoordeeld, zóó
de verbeelding te laten werken, zoo is hier in een militair tijdschrift
de vraag niet te onpas, of duurkoop toch inderdaad niet goedkoop zou
zijn. Om die vraag te beantwoorden is het noodig de groote voordeelen
in het licht te stellen, die van de uitbreiding der fortenlijn het gevolg
zouden zijn. Zij kunnen, als volgt, worden samengevat.

Het meester blijven in het bedekte voorterrein over het geheele
front van af den Maartensdijkschen weg tot den Krommen Rijn, waar-
door aan het groot aantal bezettings- en veldtroepen wel is waar
bloedige bezigheid wordt gegeven, doch voorkomen wordt, dat zij meer
achterwaarts door vocht en verveling moreel worden gedecimeerd. Het
vrij houden van de gelegenheid tot offensief uitbreken over het geheele

l) Dat in deze linie vier flankeeringsinrichtingen worden voorgesteld, die
zooveel werkzamer in eerste linie zouden liggen, komt mij geen gelukkige
gedachte voor. Evenmin, dat de linkervleugel aan enfileervuur is blootgesteld.

'J) Ook hier is eene stelling ontworpen — tusschen de forten Vechten en
liijnauwen —, die sterk aan enfileervuur is blootgesteld. De bestaande terrein-
bedekking schijnt hier meer te hebben gegolden, dan de richting van het te
verwachten vijandelijke vuur.

:l) Het fort c zou dan meer voorwaarts moeten worden gesehoven.
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front tusscheu den Maarteiisdijksehen weg en den Overeindsclien weg,
hetgeen thans, benoorden den Krommen Rijn, zoo goed als onmogelijk
is, zoodra de vijand het voorterrein daar ter plaatse slechts zwak
bezet heeft. De aanvaller zon aldus gedwongen worden het 8- a 4-
voud der inslnitingstroepen tegenover de stelling te legeren, dat
thans gevorderd wordt. Sluiten wij nu het ondenkbare geval uit,
dat hij met onbeperkte overmacht voor de linie zal verschijnen —
de politieke toestand maakt dit geval ondenkbaar —, dan kan voor
hem omtrent het aanvalspunt weinig verschil van meening beslaan.
Utrecht moet met overmacht worden ingesloten. De uitbreiding van
de versterkte lijn rondom de stad dekt - - en hierop meen ik in
het bijzonder de aandacht te mogen vestigen — indirect het gelieeie
front tusschen Lek en Zuiderzee. De 8 of 10 millioeu '), aan den for-
tenkring van Utrecht besteed, verhoogen indirect het weerstandsvermogen
van de geheele- linie. Nu het voorstel der Commissie het legerbestuur
stelt voor eeue uitgave van ongeveer 3 millioeu, die aan de verdediging
der linie geen enkel reëel voordeel biedt, meende ik liet niet te onpas
op de onbetaalbare voordeelen te wijzen, die voor het 3-voud van dit
bedrag zouden kunnen worden verkregen. Ue Commissie heeft door
hare opdracht eu door hare samenstelling met dergelijke overwegingen
vermoedelijk geen rekening willen eu ook niet ten volle kunnen houden.
Zij was genoodzaakt ongeveer 3 millioen te offeren, zonder naar het
schijnt tastbare voordeelen te kunnen aanbieden; zij moest trachten
het bestaande aan te passen aan nieuwe toestanden; zij moest naast
een ruim verkeersproject mili tair lapwerk bieden. Is men daartegenover
van mil i taire zijde niet ten volle gerechtvaardigd, om te verklaren, dat
de zuinigheid hier de wijsheid zou gaan bedriegen en dat lapwerk voor
dien prijs te duur zou zijn betaald? Men ziet, dat er alleszins aanlei-
ding is, het vraagstuk van wat hooger standpunt te bezien, dan vau af
de verhoogde verbindingsbaan.

Hoe echter kan dit kwistig uitstrooien van millioeneu in overeen-
stemming worden gebracht met de strooming, die onmiskenbaar werk-
zaam is, om de grondslagen van de Vestingwet te ondermijnen? Die vraag
moet beantwoord worden, omdat reeds de som van 3 millioen eene
niet te verantwoorden uitgave zou xiju, wanneer aan de reden van be-
staan der l in ie allerwege twijfel zou gekoesterd worden. Welke talrijke
motieven van militair-geographisch standpunt nu vóór de linie pleiten,
behoeft niet te worden ontvouwd. Doch bovendien breekt de over-
tuiging baan, dat naast die zuiver geographische, de militair-politieke
overwegingen haar invloed op het vestingstelsel vau een Staat doen
gevoelen. Deze zijn het nu, die de laatste jaren met klem en over-
tu ig ing spreken voor het iu uitnemenden staat houden der Nieuwe

') Opzettelijk raam ik de benoodigde som hoog, ten einde te voorkomen,
dat de eigen voorstelling dooi- onjuiste opgave zou worden geflatteerd.
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Hollandsche Waterlinie en juist op een oogeuhlik, dat de geweldige
drang tot bezuiniging der legeruitgaven, mede in verband met de uit-
breiding der levende strijdkrachten, zou doen overhellen tot een gelei-
delijk laten vervallen dier voorlinie met behoud slechts van een sterk
reduit. De voorstanders van die leer wijzen daarbij op de groote kracht
van het polderland, waarin ook zonder linie met vrucht de strijd y.ou
kunnen worden aangebonden. Ik wil hen in hun militaire beschouwin-
gen desnoods gewonnen geven, doch er tevens op wijzen, dat de rede-
neering, van politiek standpunt bezien, geheel mank gaat. Nederland
maakt bij de tegenwoordige groepeering der machten naar twee zijden
front ; het dekt Duitschland tegen eiken inval uit het Westen langs
onze uitstekende havens en het behoort aan Engeland de garantie te
verschaffen, dat in booze tijden geen Duitsche vlaggen zullen waaien
aan den mond van den Rijn. Hoe vaster die garantie, zooveel te waar-
schijnlijker wordt het, dat onze houding wordt geëerbiedigd en aan
onze verzekeringen geloof wordt gehecht. Men kan het wagen op onze
levende strijdkrachten als wêerniacht in het open veld met gering-
schatting neer te zien, doch men zal onze stellingen naar hare juiste
waarde weten te schatten. De Stelling van Amsterdam blijft het bol-
werk onzer onafhankelijkheid, doch de Nieuwe Hollandsche Water-
linie en de verdediging onzer zeegaten bieden in de tegenwoordige
tijdsomstandigheden de garantie voor onze neutrale houding; eeue
eerste voorwaarde om als zoodanig erkend te worden. Daardoor wordt
ons eene in waarheid drukkende last van uitgaven voor doode weer-
middelen opgelegd, zoo men wil ten deele om anders wil, doch ten
slotte als assurantiepremie om den oorlog te voorkomen, dus voor
eigen bestwil. Op het oogenblik stellen die uitgaven het legerbestuur
voor een waar dilemma. Reduitstelling, Waterlinie, kustversterkingen
stellen hare eischen; het veldleger vraagt met aandrang om opera-
tievrijheid ten zuiden onzer groote rivieren, die alleen door verster-
kingen in den rug kan worden verkregen. Aan alle die eischen moet
worden voldaan. Men moge het leger geheel uit militie willen samen-
stellen, zoodat het in vredestijden als zoodanig niet bestaat; men
bezninige op hemden, onderbroeken, bovenkleeding; op voeding, ligging
en bezoldiging, doch ook dan zal het vestingstelsel geheel gereed
moeten liggen, zooals het door de politiek-geographische factoren van
het oogenblik wordt beheerscht.

Het antwoord op de vraag of de Nieuwe Hollandsche Waterlinie
geld ter verbetering waard is, laat zich na de vorenstaande beschou-
wingen gereedelijk gissen. Niet echter in den vorm van eene dotatie
van 3 rnillioen, die op het verdedigingsvermogen der l inie zou nalaten
eenigerlei invloed uit te oefenen, doch wel als levenaanbrengenden toe-
voer van nieuwe frissche kracht, al zouden daarmede dan ook /.waardere
offers gepaard gaan. De tijden zijn er niet naar deze te brengen zonder
krachtige aansporing. Deze schijnt thans te zijn gevonden in de ver-
hoogde eischen door het verkeer en den aanwas der bevolking van



Utrecht gesteld. Met volle waardeering voor hetgeen de Commissie,
/elfs door het overschrijden van de grenzen Iiarer beperkte opdracht,
voor de verdediging heeft willen offeren, durf ik dan ook de verwach-
ting uitspreken, dat het belangrijke onderwerp van den Utrechtschen
fortenkring ook eens van ruimer, meer algemeen standpunt moge wor-
den overzien en dat het verdedigingsproject der Spoorwegcommissie
het uitgangspunt moge vormen voor een nader onderzoek eeuer uit-
sluitend militaire commissie met minder beperkte opdracht.

>
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