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Het Duitse Barakkendorp bij Vliegveld Valkenburg

Vliegveld Valkenburg
In het midden van de jaren dertig van de vorige 
eeuw nam de oorlogsdreiging toe. Het ministerie 
van Defensie legde vier militaire vliegvelden 
aan in het westen van het land. Naast de twee 
bestaande vliegvelden Schiphol en Ypenburg 
ging het om twee nieuwe: Bergen en Valkenburg. 
Begin 1939 zijn de benodigde gronden voor 
vliegveld Valkenburg gekocht. Kort daarop 
startte men met de aanleg van het vliegveld in 
de vorm van een werkverschaffingsproject. Het 
terrein werd geëgaliseerd en gedraineerd. In de 
meidagen van 1940 was men weliswaar een eind 
gevorderd, maar de grasbanen waren nog niet 
stevig genoeg voor vliegtuigen om te starten en 
te landen. Ook de vijf hangars waren nog niet 
geheel gereed. De totale kosten van de aanleg 
bedroegen 2,5 miljoen gulden en de opening 
van het vliegveld was gepland op 1 juli 1940.

Het Duitse Barakkendorp bij Vliegveld Valkenburg

In de binnenduinrand in de gemeente Katwijk, tussen Valkenburg en Wassenaar, ligt een bijzonder ensemble 
militaire gebouwen. Het zijn barakken die door de Duitse bezetters zijn gebouwd als onderkomens voor de 

manschappen op vliegveld Valkenburg. De Duitsers hebben de barakken ‘vermomd’ als een streekdorp. En dat 
slaagde: het vliegveld is diverse malen aangevallen, maar het barakkendorp niet. De bebouwing en de structuur 
van straten en pleinen zijn nog grotendeels intact. Alle gebouwen zijn aangewezen als gemeentelijk monument. 

Toch wordt het dorp bedreigd: de eigenaar (Duinwaterleiding Dunea) wil een groot deel van de barakken 
afbreken en de Gemeente Katwijk heeft hiervoor toestemming gegeven. Daardoor zou een uniek stukje militaire 

geschiedenis verloren gaan.

Adriaan Haartsen en Ronald Stenvert

Flugplatz Katwijk
Het onvoltooide vliegveld werd in de ochtend 
van 10 mei 1940 door Duitse parachutisten 
aangevallen. Later die middag landden er 
Duitse Junkers JU52 transportvliegtuigen 
met infanteristen. Het was de bedoeling om 
vervolgens weer op te stijgen om plaats te 
maken voor een nieuwe golf vliegtuigen. De 
vliegtuigen bleven echter in de drassige bodem 
steken, waardoor de tweede golf vliegtuigen 
genoodzaakt was om noodlandingen uit te 
voeren op het nabijgelegen Katwijkse strand 
en bij Wassenaar.2 Er vonden rond het vliegveld 
hevige gevechten plaats waarbij het Nederlandse 
leger het vliegveld tijdelijk heroverde. 

Na de capitulatie werden de vliegtuigwrakken 
verwijderd en is de oorlogsschade hersteld. 
Men verbeterde de landingsbanen ten behoeve 

De kapel van het Barakkendorp op de hoek van de Wassenaarseweg en de 1e Mientlaan.1

1 Tenzij anders vermeld zijn de foto’s gemaakt door Adriaan Haartsen.
2 www.katwijkinoorlog.nl/junkers-ju52-de-noodlandingen-op-het-strand (geraadpleegd 1-11-2018)
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van de Duitse Luftwaffe. Dit geschiedde 
onder leiding van de Bauleitung der Luftwaffe 
Katwijk. Twee Luftwaffe-Bau-Battalionen voerden 
het feitelijke werk uit. De oorspronkelijke 
grasbanen voldeden niet en werden vervangen 
door een driehoekig stelsel van start- en 
landingsbanen, een bijbehorende ringrolbaan 
en een opstelveld. De kortste baan werd in beton 
uitgevoerd en de beide andere banen bestonden 
uit houten platen op een puinbedding. De 
platen werden bedekt met groen geschilderde 
houtwol op een onderlaag van teer. Tevens 
kwamen er 14 grote en 39 kleine opstelplaatsen 
voor vliegtuigen. Het militaire terrein werd 
flink uitgebreid door 180 hectare grond te 
vorderden langs de Wassenaarseweg.4 Hier 
bouwde men het barakkendorp, bestaande uit 
manschapsonderkomens en overige militaire 
gebouwen. 

Van herfst 1940 tot begin augustus 1942 is 
de ‘Flugplatz Katwijk’5 vol in bedrijf geweest. 
Vanaf het vliegveld werden Jagdgeschwader 
(jachteskaders) ingezet om de Nederlandse 
kustlijn te bewaken en om Duitse schepen te 
beschermen. In eerste instantie was de Gruppe 
JG1 onder bevel van Erik Mix hier gestationeerd. 
Zij vloog met Focke-Wulfs Fw190. Later werden ze 
afgelost door een tweede Gruppe JG bestaande 
uit 28 Messerschmitt Bf109. Op hoogtijdagen 
werkten er zo’n 800 mensen op het vliegveld.
Door de vele geallieerde aanvallen op 
vliegvelden aan de kust besloten de Duitsers 

in 1942 Flugplatz Katwijk buiten gebruik te 
stellen en de vliegtuigen verder landinwaarts 
te stationeren. Begin augustus 1942 werd het 
vliegveld operationeel uit gebruik genomen. 
Daarna streken er nog slechts incidenteel 
vliegtuigen neer. In 1944 maakten de Duitsers 
de start- en landingsbanen onklaar. 
Intussen was sinds 1942 actief gebouwd aan de 
Atlantikwall. Het vliegveld en de bijbehorende 
gebouwen gingen deel uitmaken van de 
Stützpunktgruppe Katwijk-Noordwijk. 

Het barakkendorp
Zoals gebruikelijk bij Duitse militaire 
vliegvelden werden de personeelsonderkomens 
om veiligheidsredenen op enige afstand van het 
vliegkamp gebouwd. Bij grotere vliegkampen 
ging het daarbij om meerdere ‘Lager’ of 
barakkenkampen. In Valkenburg kwam er 
slechts één tot stand, aan de noordwestzijde 
aan weerszijden van de Wassenaarseweg. In de 
zomer en herfst van 1940 werd daar in hoog 
tempo gebouwd.

Het stedenbouwkundig ontwerp was zowel 
eenvoudig als doeltreffend. Het was er volledig 
op gericht om het barakkendorp op een 
bestaand, niet militair dorp te laten lijken. De 
op langhuisboerderijen gelijkende gebouwen 
zijn nonchalant gepositioneerd langs de 
Wassenaarseweg, met een centraal rechthoekig 
plein als een soort brink in het midden. De 
architectuur werd bewust bescheiden en 

Een Duits transportvliegtuig dat op 10 mei 1940 in de modder is blijven steken.3

3 Beeldbank Gemeentearchief Wassenaar-Voorschoten, identificatienummer 13163
4 www.katwijkinoorlog.nl/flugplatz-katwijk (geraadpleegd 1-11-2018)
5 Net als bij Deelen en andere Duitse militaire vliegvelden wordt er bij Katwijk ook wel over ‘Fliegerhorst’ gesproken.
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landelijk gehouden met afwisselend parallel 
aan en haaks op de weg staande bebouwing 
met verschillende dakvormen. De gebouwen 
bestaan uit één bouwlaag, opgetrokken van 
machinale baksteen en gesmoorde pannen als 
dakbedekking. Gesmoorde pannen vallen uit de 
lucht minder op dan rode. De landschappelijke 
inpassing werd versterkt door een zorgvuldige 
groenaanleg rondom de bebouwing.

Het barakkendorp bestaat uit drie delen: een 
noordelijk, een centraal en een zuidelijk deel. 
In alle drie vinden we zowel gestandaardiseerd 
ontworpen bebouwing als daarvan afwijkende 
specifieke bouwwerken. De meeste gebouwen 
zijn de legerings- of manschapsonderkomens 
(Unterkünfte).

De legeringsgebouwen voor (onder)officieren in het 
zuidelijke deel van het dorp zijn riant gelegen aan een 
driehoekig pleintje met een beukenlaan en een vijver 
(niet zichtbaar op de foto).

Het barakkendorp met gebouwen, bunkers en schuilloopgraven. De gemeentelijk monumenten zijn paars gekleurd, de 
telefoonbunker (roze) en het schakelstation (bij de pijl) zijn Rijksmonument. A is de brinkachtige ruimte met 
blusvijver, B het driehoekige plantsoen met laan en vijver.
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In het noordelijke deel staan zes 
manschapsonderkomens aan de noordzijde en 
vier aan de zuidzijde van de Wassenaarseweg. 
We vinden hier ook een aantal specifieke 
gebouwen. Een wacht- of entreegebouw staat 
aan de Wassenaarseweg, op de noordoosthoek 
van het complex. Verder zien we het 
pompgebouw voor de watervoorziening, het 
hospitaal en het gebouw waarin de tandarts zijn 
praktijk uitoefende. Centraal in dit deel staat 
het ontspanningsgebouw voor personeel6 met 
daarachter een tweede gebouw met een algemene, 
maar tot dusverre onbekende bestemming. 
Dicht bij de brink in het centrum is het bad- en 
ketelhuis geplaatst. Vanuit dit ketelhuis werd 
een aantal manschapsonderkomens verwarmd. 
De aanwezigheid van centrale verwarming 
nam niet weg dat verscheidene gebouwen wat 
luxueuzer waren uitgevoerd met schouwen en 
schoorstenen. 

Het centrale deel wordt gevormd door de 
bebouwing bij de kruising van de Wassenaarseweg 
met de 1e Mientlaan. De gebouwen staan 

gegroepeerd aan een rechthoekige pleinvormige 
ruimte die lijkt op een met gras, bomen en 
struiken begroeide dorpsbrink, compleet met 
brandvijver. Naast enkele legeringsgebouwen 
stonden hier belangrijke panden zoals het 
commandogebouw, de mess en de kapel. In 
het verlengde van de 1e Mientlaan staat op een 
heuveltje een gecamoufleerde schakelpost voor 

Het noordelijke deel. Mok is manschapsonderkomen, M.b. munitie- of voorraadbergplaatsen, Tanda is tandarts. Het 
wacht- of entreegebouw staat niet op deze kaartuitsnede, zie hiervoor de hoofdkaart.

6 Later verblijf voor de korporaals.

Bad- en ketelhuis
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telefonie in de vorm van een trafogebouwtje. Iets 
westelijker van dit schakelhuisje staat de telefoon-
bunker van het type 616. Beide gebouwen zijn 
onder één nummer gerangschikt als beschermd 
Rijksmonument. Aan de zuidzijde van de 
Wassenaarseweg staan drie legeringsgebouwen.7 
Op de hoek van de Wassenaarseweg en de 
1e Mientlaan bevindt zich de kapel van het 
kamp. De noordkant wordt gevormd door 
het messgebouw, later Valkenhorst genoemd. 
Daarnaast staat het commandogebouw en op 
korte afstand daarvan het magazijngebouw. 

Het zuidelijke deel wordt gevormd door twee 
afzonderlijke groepen gebouwen. Aan de 
noordzijde zijn dat vijf gestandaardiseerde 
manschapsonderkomens. Iets verderop aan de 

zuidoostzijde van de Wassenaarseweg staan nog 
vier andere gebouwen aan twee zijden van een 
driehoekig pleintje. Ook hier was een vijver 
aanwezig, een halfcirkelvormig water dat nog 
gedeeltelijk bewaard is gebleven. Aan dit pleintje 
staan twee legeringsgebouwen geflankeerd door 
twee dienstengebouwen. De wat afzonderlijke 
ligging van deze vier gebouwen doet 
veronderstellen dat ze oorspronkelijk bedoeld 
waren voor officieren en onderofficieren. Het 
meest zuidwestelijke dienstengebouw stond na 
de oorlog bekend als ‘longroom’ (messgebouw 
voor officieren) en het andere als verblijf voor 
onderofficieren. 

Het centrale deel van het barakkendorp. Mok is manschapsonderkomen, Lgb is legeringsgebouw.

7 Het onderscheid tussen manschapsonderkomens en legerings-
gebouwen is ons niet bekend.
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De gebouwen
De bebouwing van het barakkendorp is in korte 
tijd gerealiseerd. De gebouwen zijn van herfst 
1940 tot herfst 1942 zoals bedoeld in gebruik 
geweest. Daarna nam de militaire betekenis van 
het vliegveld af, maar het barakkendorp behield 
zijn militaire functie.8 De gebouwen zelf zijn 
opvallend eenvoudig. Ze zijn niet ‘scherfwerend’ 
uitgevoerd zoals bij de verder landinwaarts 
gelegen vliegvelden Deelen en Soesterberg. 
Daar bouwde men bakstenen muren met een 
standaarddikte van 2½ steen (55 cm), een 20 
cm dikke gewapend betonnen verdiepingsvloer 

Schakelpost voor telefonie (links), vermomd als 
trafohuisje op een heuvel tegenover de 1e Mientlaan 
(Rijksmonument).

Commandogebouw

en stalen vensterluiken en buitendeuren. De 
Duitsers noemden zulke onderkomens ‘Feldmäßig 
ausgebaut’ (de lichtste bunkercategorie). 

Niets van dit alles is in Katwijk te vinden. Hier 
bestaan de buitenmuren uit een spouwmuur. 
Het buitenste spouwblad is opgetrokken van 
machinale baksteen in halfsteens verband en 
afgewerkt met een platte voeg. Het binnenblad 
is uitgevoerd in aan de binnenzijde gepleisterde 
kalkzandsteen. De tussenmuren zijn halfsteens 
en op de begane grond is een betonvloer 
aangebracht. De verdiepingsvloer is van hout. De 
beschoten kap wordt gedragen door eenvoudige 
houten spanten met gordingen en gedekt door 
gesmoorde verbeterde Hollandse dakpannen.
De gestandaardiseerde manschappen-
onderkomens hebben een paviljoenachtige 
structuur met een centrale middengang en 
aan weerskanten legeringskamers. Bij de 
ingang bevindt zich een portaal met dubbele 

Het zuidelijke deel van het barakkendorp 

8 Na de oorlog zijn de gebouwen een tijd gebruikt voor het 
Marinevliegkamp Valkenburg. 
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Twee stedenbouwkundige structuren in het barakkendorp: links het driehoekige pleintje, rechts de ‘brink’ in het 
centrum. RAF-foto’s uit september 1944.

Na de oorlog zijn de Duitse verdedigingswerken op en rond het vliegveld nauwkeurig geïnventariseerd en gekarteerd, 
waaronder ‘complex F‘, het barakkendorp.9

zwenkdeuren. Aan weerszijden van het portaal 
liggen twee kleine kamers. Op het portaal sluit 
de brede centrale gang aan met tien kamers. 

Alle gebouwen bezitten aan beide zijden een 
in- en uitgang. Aan de achterzijde bevinden zich 
de sanitaire ruimten. De zolders werden slechts 
ten dele gebruikt, vermoedelijk enkel voor 
opslag en zijn daar ter plekke afgetimmerd. De 
onderkomens werden verwarmd door radiatoren 
gevoed door een vroeg soort ‘wijkverwarming’ 
waarvan de ketels in het bad- en ketelhuis, bij 
het hospitaal en bij het ontspanningsgebouw 
stonden. Op enkele plekken zijn aanvullend 

schouwen aangebracht, mogelijk mede om die 
vertrekken meer status te verlenen.
De manschapsonderkomens en de 
legeringsgebouwen zijn volgens hetzelfde 
stramien gebouwd en vertonen slechts 
kleine verschillen in de gevelindeling. Ter 
afwisseling zijn enkele onderkomens voorzien 
van wolfseinden op de kopgevels. Bij de 
niet gestandaardiseerde gebouwen werden 
aanbouwen onder zadeldak of schilddak 
toegepast. Rondom de gebouwen ligt een 
tegelpad bestaande uit enkele rijen betontegels. 

9 Bron: Nationaal Archief.
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In het barakkendorp staan enkele bunkers. 
Naast het hospitaal vinden we vier kleine 
gebouwen die deels in de duinrand zijn 
ingegraven. Het westelijke is een licht 
gewapend betonnen object, waarschijnlijk 
gebruikt voor de opslag van munitie. De 
drie andere objecten zijn opgemetseld en 
hebben waarschijnlijk als bergplaats gediend. 
Zuidelijk van het messgebouw, centraal in het 
barakkendorp staat een andere bunker. Het 
gaat hierbij om een zogeheten telefoonbunker 
(Rijksmonument nr. 531148) van het type 616.10 
De bunker is in de herfst van 1942 gebouwd 
toen het barakkendorp deel ging uitmaken 
van de Stützpunktgruppe Katwijk-Noordwijk, als 
complex F. De telefoonbunker was verbonden 
met het schakelstation aan de Wassenaarseweg, 
tegenover de 1e Mientlaan. Dit gebouwtje 
maakt onderdeel uit van het Rijksmonument 
en is bijzonder omdat het eruitziet als een 
transformatorhuisje. Voor de telefoonbunker 
ligt een bunker waarvan de functie niet bekend 
is. 

Telefoonbunker

Aan de oostkant van de 1e Mientlaan ligt een 
perceel grasland met daarin een aantal kleine, 
ongeveer één meter hoge munitiebergplaatsen. 

Schuilloopgraven
Doordat de barakken de ‘Feldmäßige ausbau’ 
ontbeerden, waren de gebouwen kwetsbaar. 
Daarom werden bij de onderkomens losse 
overdekte schuilloopgraven aangebracht. 
In totaal zijn er in het barakkendorp 31 van 
dergelijke loopgraven gebouwd.11 Daarvan zijn 
er nog 12 over, die alle aan de noordzijde van 
de Wassenaarseweg liggen.12 De schuilplaatsen 
boden onderdak aan acht tot tien personen. Ze 
zijn in 1939 ontworpen door J.J. Meulenkamp 
en waren bedoeld om als civiele schuilplaats te 
dienen.13 De gemeente Rotterdam plaatste er 
vóór de oorlog 300 in de stad.14 Omdat het om 
prefab schuilplaatsen gaat, ligt het voor de hand 
dat de Bauleitung bestaande schuilplaatsen uit 
Rotterdam, of nog niet gebouwde exemplaren 
uit voorraad heeft gebruikt. Katwijk is de enige 
plek in ons land waar deze schuilplaatsen nog 
te zien zijn.
De schuilplaatsen zelf hebben een rechthoekige 
plattegrond en bestaan uit een rij schuin tegen 
elkaar geplaatste gewapend betonnen prefab-
elementen. De elementen zijn aan de bovenzijde 
aan elkaar gekoppeld. Aan de onderzijde rusten 
ze op een gemetseld fundament. De vloer van 
de schuilplaats is verdiept onder het maaiveld 
aangelegd. De schuilplaats is aan de achterzijde 
afgesloten door een bakstenen muurtje met 
ventilatiesleuven.

Conclusies
Het barakkendorp aan de Wassenaarseweg is een 
bijzonder waardevol cultuurhistorisch ensemble. 
De als boerendorpje opgezette verzameling 
gebouwen voor soldaten en burgerpersoneel is 
uniek. De goed bewaard gebleven bebouwing 
is nog vrijwel compleet en vormt samen met 
de aanwezige infrastructuur en beplanting een 
bijzondere combinatie. 
Van alle gebouwen op het terrein van het 
barakkendorp hebben er 51 een beschermde 
status. Daarvan zijn de telefoonbunker en het 
als elektriciteitshuisje vermomde schakelstation 

10 Daarvan zijn er in Nederland 21 gebouwd, waarvan er nog 10 
resten. De vergelijkbare telefoonbunker in Den Helder is als 
museum ingericht. 

11 Vossebeld, 2009, pagina 15.
12 Dit doet vermoeden dat alle schuilloopgraven aan de zuidzijde 

op een bepaald moment na de oorlog zijn opgeruimd. 
13 Meulenkamp, J.J., Bouw en inrichting van Schuilplaatsen tegen 

Luchtaanvallen, Amsterdam 1939. Meulenkamp was technisch 
ambtenaar eerste klas bij de gemeentelijke technische dienst, 
afdeling Bouwpolitie in Rotterdam.

14 Het Vaderland, 19-10-1939. Voor zover bekend zijn ze voor 
civiele doelen enkel in Rotterdam geplaatst.



9

Het Duitse Barakkendorp bij Vliegveld Valkenburg

Rijksmonument, de andere 49 gemeentelijk 
monument. Het gaat om vier (munitie)
bergplaatsen, 12 schuilloopgraven en 18 
standaardlegeringsgebouwen. De overige 15 
objecten zijn gebouwen die een specifieke 
functie hadden, zoals hospitaal en kapel. 
De schuilloopgraven zijn heel bijzonder omdat 
ze nergens anders in het land voorkomen. Ze 
waren ontworpen voor Rotterdam, maar hebben 
daar beperkt nut gehad. De exemplaren in 
Katwijk zijn bewaard gebleven, maar zijn wel 
kwetsbaar geworden. Alle exemplaren aan 
zuidkant van de Wassenaarseweg zijn verdwenen. 

De manschapsonderkomens zijn wat vormgeving 
betreft vergelijkbaar met andere kampen bij 
Duitse militaire vliegvelden in Nederland. In 
constructieve zin wijken ze daar van af, omdat 
ze lichter zijn geconstrueerd en daarmee 
meer overeenkomen met de traditionele 
woningbouw. Mede hierdoor zijn ze goed te 
herbestemmen en aan te passen aan de huidige 
duurzaamheidsnormen. 
De andere gebouwtjes op het terrein van het 
barakkendorp zijn na de oorlog toegevoegd. 
Ook zijn enkele oorspronkelijke gebouwen 

Buitenzijde schuilloopgraaf

Interieur schuilloopgraaf
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vervangen. Deze naoorlogse bebouwing heeft 
niet de kwaliteit om als gemeentelijk monument 
te worden aangewezen. 

De meeste gebouwen staan al enige tijd leeg en 
vragen om een goede invulling. Het complex is 
bijzonder vanwege de omvang, de gaafheid en 
het feit dat niet alleen de bebouwing, maar ook 
de hele infrastructuur van straten en pleinen 
bewaard is gebleven. Het is van belang het 

hele complex gedetailleerd in kaart te brengen 
en daarbij ook onderzoek te doen naar de 
beplantingsstructuur, als basis voor de nieuwe 
inrichting en gebruik van het gebied. Aanwijzing 
als beschermd dorpsgezicht ligt hierbij voor de 
hand.15

15 Over de voorgenomen sloop van de barakken loopt momenteel 
een procedure bij de Raad van State. De Raad had in augustus 
2022 nog geen uitspraak gedaan.

De structuur van wegen, paden en pleintjes is nog herkenbaar aanwezig.

In de legeringsbarakken is enige variatie aangebracht, zoals in de kozijnen en de vorm van de daken.

De schuilloopgraven zijn uniek.
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Het idee om voor de achterban van onze 
stichting, bestaande uit medewerkers, 
begunstigers en andere belangstellenden, 
webinars te organiseren, ontstond tijdens een 
van de corona-lockdowns eind 2020 begin 2021. 
De correspondentendagen en excursies vielen 
in 2020 weg en de vooruitzichten voor 2021 
waren niet hoopgevend. Geïnspireerd door 
initiatieven van bedrijven en instellingen in 
onze omgeving werd het besluit genomen door 
het Algemeen Bestuur om webinars te gaan 
houden.
Een aantal door anderen aangeboden webinars 
werd gevolgd om te bekijken, hoe zoiets in 
zijn werk gaat. Ook werd onderzoek gedaan 
naar beschikbare webinartechniek, software 
en andere hulpmiddelen om te komen tot een 
systeem waarmee we iets moois zouden kunnen 
opbouwen. De keuze viel uiteindelijk op het 

De start van de Menno-webinars in 2021
Raphaël Smit namens de Commissie voor Excursies en Evenementen (CEE)

webinarplatform van ZOOM, waar een account 
werd aangeschaft met voor ons passende 
mogelijkheden.
De CEE heeft het Algemeen Bestuur vervolgens 
voorgesteld om in te stemmen met het opzetten 
van deze nieuwe loot aan de CEE- en Menno-
producties. Een ´test-sessie´op 28 januari bood 
een aantal mensen de gelegenheid hiermee 
ervaring op te doen. De test verliep naar volle 
tevredenheid en in de techniek konden meteen 
een aantal ongemakken en foutjes worden 
verholpen. 
In het eerste Menno-webinar op 1 februari 
mocht de auteur zelf de aftrap geven met een 
verhaal over de Koude Oorlog. Hij combineerde 
die dag de functie van technisch beheerder van 
het webinar met die van spreker. Dit was een 
zeer waardevolle ervaring en leverde belangrijke 
informatie op over wat wel en niet werkte.
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Na dit eerste succesvolle Menno-webinar kwam 
er groen licht om een en ander verder uit te 
bouwen. Dat betekende dat snel een programma 
en een agenda met sprekers en onderwerpen 
moesten worden opgesteld. Hiervoor is onder 
medewerkers van onze stichting een verzoek 
uitgezet om onderwerpen aan te leveren. Op 
die manier kwamen ook sprekers in beeld die 
van onze stichting een financiële bijdragen 
hadden ontvangen ter ondersteuning van hun 
onderzoek en/of publicatie. Al vrij snel kwam 
een agenda tot stand met een breed palet 
aan onderwerpen over versterkingen en over 
militaire geschiedenis, met een keur aan interne 
en externe sprekers.
Bij het samenstellen van het programma werd en 
wordt rekening gehouden met de doelstellingen 
van onze stichting, met de actualiteit en met 
onderwerpen waarvoor belangstelling is. Ook 
kunnen we sneller inspelen op ontwikkelingen, 
zoals de opkomende aandacht voor het erfgoed 
van de Koude Oorlog binnen en buiten Menno. 
In 2021 zijn negen webinars gehouden. Het 
gemiddelde aantal deelnemers per webinar 
was 53 met een uitschieter naar 82. Het totaal 
aantal live-deelnemers bedroeg 477. Over deze 
aantallen zijn we in principe tevreden, ook als 
we een vergelijking proberen te maken met 
soortgelijke webinars.
Om het probleem van “webinar gemist” op 
te lossen, hebben we vrij snel na aanvang een 
YouTube-account gestart, waar onze webinars 
op een afgesloten deel staan en waar op het 
openbare deel diverse andere video’s over 
militair erfgoed zijn verzameld. Van de optie 
om webinars terug te kijken, wordt goed gebruik 
gemaakt. Alles bij elkaar keken er 618 personen 
naar, gemiddeld 68 per webinar en gedurende 
114 uur in totaal. Het is verheugend te ervaren 
dat er naast de live-kijkers ook nog behoorlijk 
wat mensen zijn die er later naar kijken.
Na afloop van elk webinar hebben we de 
deelnemers gevraagd naar hun ervaringen 
door gebruik te maken van het digitale 
enquête-platform Mentimeter. Via dit platform 
kunnen we tijdens het houden van het webinar 
vragen stellen aan het publiek en kunnen de 
deelnemers digitaal en live de antwoorden en 
de respons volgen. Dit gebeurt geheel anoniem 
maar de totale uitslag per vraag wordt wel voor 
iedereen zichtbaar. Deze score wordt verzameld 
zonder dat je de individuele antwoorden 
kunt zien. Op deze manier hebben we onder 
andere een beeld gekregen van de leeftijden 
(gemiddeld > 50 jaar), van de betrokkenheid 

van de deelnemers, van de gewenste frequentie 
van de vraag naar specifieke onderwerpen. Elke 
spreker is bovendien gevraagd naar aanleiding 
van de presentatie een stelling te formuleren 
waarover de deelnemers via de Mentimeter 
hun mening konden geven. Het idee is om een 
gesprek te doen ontstaan op basis van één of 
enkele al dan niet uitdagende stellingen. Dat 
was, zeker als het niet publiek niet helemaal 
bekend is, best een uitdaging. Hoewel dit laatste 
af en toe wel tot enige discussie leidde, is het 
toch niet geheel naar verwachting uit de verf 
gekomen. Na afloop van een presentatie was er 
ook telkens ruimte voor het stellen van vragen 
aan de spreker en dat kwam regelmatig aardig 
van de grond, maar dit mag nog wel iets meer 
worden gestimuleerd.

Er ontstond in 2021 rond de webinars een 
uitwisseling en samenwerking met onze 
Engelse collega’s van de Fortress Study Group 
(FSG) die het hele jaar door iedere week een 
webinar wisten te verzorgen. Daar spraken ook 
Nederlandse deskundigen over uiteenlopende 
onderwerpen. Programma´s en agenda´s 
worden onderling uitgewisseld. Hierbij wordt 
het wel als een probleem ervaren, dat onze 
stichting een opendeur beleid toepast waardoor 
iedereen kan deelnemen en de FSG-webinars 
alleen voor betalende leden van de FSG te 
volgen zijn. Verder is iedereen welkom om 
een uitnodiging te vragen bij het Secretariaat. 
Verder wordt de uitnodiging ook ruimschoots 
gedeeld buiten ons zicht met derden. Dit mag 
allemaal, om zoveel mogelijk belangstelling 
voor Menno te creëren.
Voor 2022 staan tien webinars gepland, elke 
maand één en op wisselende dagen. Voor dit 
laatste is bewust gekozen, zodat degene die op 
woensdag altijd sport, in een andere maand op 
maandag of dinsdag wel live kan meekijken naar 
het webinar. De maanden juli en augustus slaan 
we over, want dan zijn veel belangstellenden met 
vakantie of veldwerk aan het uitvoeren.

Menno YouTube-kanaal openbaar:
https://www.youtube.com/channel/
UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag/playlists

Menno “webinar terugkijk” pagina: 
https://coehoorn.nl/om-te-weten/webinars/
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Groningen
Als op 21 juli 1672 de bisschoppelijke troepen 
van Munster en Keulen onder leiding van Prins-
Bisschop Bernhard von Galen het beleg voor de 
stad Groningen beginnen, is er al veel gebeurd. 
De troepen hebben vanaf het begin van hun 
opmars vesting na vesting veroverd, eerst in 
Twente en in de Achterhoek en daarna na een 
korte tegenstand ook Deventer. Vervolgens vielen 
Zwolle en de Ommerschans in hun handen. 
Door moerassen was Noord-Nederland maar 
via enkele toegangen bereikbaar. De ruimste 
toegang, geschikt voor een groot leger met alle 
bijkomende logistieke infrastructuur, wagens 
en kanonnen was de route via Coevorden. Deze 
vesting was de poort tot Noord-Nederland met 
aan de ene kant de Munsterse en aan de andere 
kant de Friese poort. Daar was op kosten van 
de drie noordelijke provincies een moderne, 
goed verdedigbare vesting tot stand gekomen. 
Helaas had een corrupte commandeur 
jarenlang de vesting en haar omgeving niet 
goed onderhouden. Het omliggende land 
stond nauwelijks onder water en de aanwezige 
troepen waren niet goed gemotiveerd. Een 
terreur-bombardement deed de rest. De nieuwe 
commandant moest na twaalf dagen capituleren. 
Nu lag Noord-Nederland open en de bisschop 
van Munster ging op voor de hoofdprijs. Zijn 
verwachting was dat Groningen na een kort 
beleg ook zou vallen. Dat zou anders uitpakken.
De Nederlandse vestingbouw had in de 
Tachtigjarige Oorlog een ontwikkeling 
doorgemaakt die leidde tot moderne, goed 
ingerichte en verdedigbare vestingen. De stad 
Groningen was geen uitzondering. Enkele 
decennia voor het beleg was de stad voorzien 
van moderne vestingwallen en grachten met 
17 bastions en 11 toegangen waarvan drie via 
het water en acht via een stadspoort. Net over 
het Winschoterdiep was nog een extra bolwerk. 
Buiten de stad waren er aan de noord- maar 
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Een sterke vesting is niet genoeg, om een beleg te doorstaan. Goede voorbereiding, een krachtige leiding en 
bovenal de wilskracht van de militaire en civiele bevolking binnen de vesting zijn van even groot belang. Het 
beleg van de stad Groningen in juli-augustus 1672 laat dat duidelijk zien. De aanvallende bisschoppelijke 

troepen verwachtten dat de stad zich wel snel zou overgeven, net als de andere vestingen die op hun pad 
kwamen. Het tegendeel bleek het geval en zwaar gehavend verlieten de troepen na zes weken stilletjes bun 

loopgraven om zich terug te trekken op eerdere veroverde vestingen.
In de expositie ‘Stad houdt stand’ in het Groninger Museum te Groningen wordt deze zomer stilgestaan bij deze 

gebeurtenis van 350 jaar geleden.

Egge Knol

vooral aan de zuidzijde moes- en lusttuinen, 
boomgaarden en herbergen. De zandgrond 
leende zich daarvoor goed. Groningen werd 
gebouwd op een lange zandrug, de Hondsrug, 
die van Emmen tot net boven de stad loopt. 
Ten westen en oosten van de stad liepen twee 
rivieren, die door de stad waren geleid, de A 
en de Hunze. West- en oostwaarts en ook ten 
noorden van de stad bestond de provincie voor 
een groot deel uit laagland. De kracht van een 
vesting bestond naast het ontwerp van wallen, 
grachten en poorten ook uit de ligging en de 
omgeving. En natuurlijk de mate waarin men 
die kon aanpassen.

Wolfgang Heimbach, Ruiterportret van Christoph 
Bernhard von Galen, prins-bisschop van Munster, olie 
op doek, 1674. Onder de benen van het paard is een 
aangezicht op de stad Groningen te zien. Westerwolds 
Monumenten Fonds (Foto Groninger Museum)
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Voorbereiding
De stadhouder van Groningen was de 
vijftienjarige Hendrik Casimir II van Nassau-
Dietz. Hij was ook stadhouder van Friesland 
en Drenthe. Zijn moeder Albertine Agnes 
was regentes. Voor het opperbevel moest het 
provinciebestuur van Groningen uitzien naar 
een ander. Dat werd de Boheemse edelman en 
generaal Karel Rabenhaupt (1602-1675). Hij 
had de volle steun van het provinciebestuur. 
Dat bestuur was doorgaans vaak verdeeld 
door de tegenstelling tussen de stad en de 
Ommelanden. Beide delen hadden evenveel 
te zeggen in het bestuur, maar waren het vaak 
niet eens. Met de vijand op komst waren de in 
Groningen beruchte tegenstellingen tussen stad 
en Ommelanden resoluut terzijde geschoven. 
Rabenhaupt ging voortvarend aan de slag. Hij 
begreep dat er een waterlinie moest komen. 
Sluizen werden opengezet, dijken doorgestoken 
en dammen aangebracht met als gevolg dat 
langzaam alle land ten onder het Reitdiep, 
boven de stad en onder het Damsterdiep onder 
water kwam te staan. Noord-Groningen bleef 
zo vijandelijke invallen bespaard. Dat nam 
tijd maar er was ook begrijpelijk oppositie van 
landbouwers die hun land onder water zagen 
gaan. Onverbiddelijk werd hun verzet gebroken, 
desnoods door sluisdeuren uit de scharnieren te 
lichten en door militaire bewaking bij cruciale 
punten. Een tweede onaangename zaak was, 
dat over een lengte van ongeveer een kilometer 
alle bomen, tuinhuisjes en andere opstallen, 
herbergen en huizen ten zuiden van de stad 
werden omgezaagd of afgebroken. Hierdoor 
had de stad vrij schootsveld op het terrein waar 
de vijand aan de slag zou willen. Dat betrof 
de Hondsrug, die hier hooguit anderhalve 
kilometer breed was. 
Een ander probleem waren soldaten. Met 
veel moeite werden uiteindelijk slechts 2.000 
soldaten bij elkaar gebracht. Noodgedwongen 
werden troepen uit een aantal grensforten 
teruggetrokken. Daarnaast was er een 
bewapende burgerwacht beschikbaar in de 
vorm van 18 vendels schutterij, een regiment 
studenten, en enkele vendels bestaande uit 
mannen die doorgaans vrijgesteld waren van 
schuttersdiensten. Het waren bij elkaar zo’n 
4.000 manschappen die zich moesten weren 
tegen een vijandelijke legermacht van 24.000 
man. Uiteraard werden er voorraden voedsel en 
munitie aangelegd en was de uitvoer van graan, 
zilver en andere zaken verboden verklaard. Een 
klein geluk was een retourvloot van de VOC die 

de haven van Delfzijl binnen liep. De stad kreeg 
toestemming om kanons van die schepen naar 
de stad te voeren. Doopsgezinden die principieel 
pacifistisch waren, konden niet worden ingezet 
voor de strijd, maar werden verplicht om samen 
met schippers een brandwacht te vormen. Het 
was maar al te goed bekend dat de vijand de stad 
met brandbommen en gloeiende kogels zou 
gaan bestoken. Een goede brandwacht vormde 
een waardevolle bijdrage aan de verdediging. 
Het redelijk grote aantal Rooms-katholieken in 
de stad had in 1665 bij een eerdere inval van 
bisschop Von Galen al laten zien, dat ze niet op 
de hand van deze vorst waren. In 1672 vormden 
zij dan ook geen gevaar.
Aan de noordzijde van de Groninger waterlinie 
liepen het Reitdiep en het Damsterdiep. Een 
burgerwacht van enige soldaten en landbouwers 
uit de nabije omgeving onder leiding van een 
plaatselijke jonker vormde hier de bescherming. 
Kortom: toen op 21 juli de vijand begon met zijn 
beleg, was de provincie Groningen hierop naar 
vermogen optimaal voorbereid.

Het beleg
Aangekomen bij de stad begonnen de troepen 
met het graven van twee loopgraafsystemen. 
Ten oosten van de Hereweg waren dat de 
manschappen van Munster en oostelijk van de 
Oosterweg de mannen van Keulen. Uiteraard 

David Sijmons, portret van Karel Rabenhaupt. Bij zijn 
helm ligt een laurierkrans die hem als overwinnaar 
typeert. Olie op doek. Collectie en foto Gemeente 
Groningen



15

De spirit van Groningen 1672

werden ze vanuit de stad beschoten en zodra 
het kon werd een batterij kanonnen opgesteld 
om op de stad te schieten. Onder bescherming 
van die kanonnen kon verder worden gegraven 
en vlak bij de stad werden er ook onderaardse 
gangen gegraven. De zandondergrond van de 
Hondsrug leent zich goed voor graverijen. Vanuit 
de opgerichte batterijen werd de stad wekenlang 
onophoudelijk bestookt met bommen, 
granaten, gloeiende kogels en stinkpotten. De 
laatste waren potten met zwavelachtige stoffen 
die angst moesten inboezemen. De meeste 
projectielen kwamen niet verder dan halfweg 
de Herestraat, dat is ongeveer een kwart van de 
stadsdiameter. Sommige projectielen kwamen 
verder, maar de grootste schade was in de 
zuidhelft. De grote uitleg van de stad van 1629 
had de stad vooral aan de noordzijde vergroot. 
De bevolking en ook de vele vluchtelingen in de 
stad trokken naar dat veilige noorden.
Een gelukkige omstandigheid was, dat de zomer 
van 1672 nat was. Goed voor de waterlinie en 
slecht voor soldaten in loopgraven. De vestingwal 
lag hoger dan de stellingen van de vijand. Vanuit 
het bolwerkje bij het Winschoterdiep werden 
uitvallen gedaan die vooral de nabijgelegen 
Keulse troepen troffen. Een groot voordeel voor 
de stad was, dat de verbinding met Friesland, 
en zo ook met Holland intact bleef. Elke dag 
ging er een koerier naar het opperbevel van 
de Republiek en omgekeerd met berichten, 
verzoeken en antwoorden.
Omdat de grensforten zoals Nieuwe Schans en 
Oude Schans onbemand waren, had de vijand 
deze en ook Winschoten bezet. Het lukte niet om 
Bourtange te bezetten, terwijl dat een directe 
verbinding met Munsterland had betekend. 
Bourtange was wel bemand en de commandeur 
Bernhard Johann Prott was onverzettelijk. Alle 
land ten zuiden van de Groninger waterlinie was 
net als Drenthe in handen van de vijand. Hier 
vonden plunderingen en oorlogsheffingen 
plaats. Enkele malen probeerden vijandelijke 
troepen de waterlinie te doorbreken, maar 
deze aanvallen onder meer bij Aduarderzijl, 
Oosterhogebrug en Ruischerbrug werden 
afgeslagen. Op een gegeven moment leek de 
vijand dichter bij de stad te komen en voor 
de zekerheid kregen de drekmenners, die 
de fecaliën uit stad verzamelden, opdracht 
de Herepoort en de Oosterpoort van de stad 
met mest dicht te zetten. Mocht de deur 
kapotgaan, dan moesten de tegenstanders 
zich door de mestvaalt heen graven. 
Het terreur-bombardement op Groningen 

duurde zes weken, waarin een groot deel van 
zuidkant van de stad zwaar beschadigd raakte, 
maar de spirit in de stad bleef ongebroken. 
Talloos zijn de verhalen hoe de stadjers 
welgemoed de schade incasseerden onder het 
motto ‘beter huis verloren als stad verloren’. 
De uitvallen van de stad, het weerwerk van de 
kanonnen op de wallen, maar ook de natte 
zomer deden hun werk in de loopgraven. 
De bisschop van Munster, die zijn intrek had 
ingenomen in huize Hemmen nabij Haren, 
moest met lede ogen aanzien dat hij de helft van 
zijn manschappen verloor. Naast gesneuvelden 
en gewonden, waren er veel manschappen 
door de natte zoemer ziek geworden en was 
er sprake desertie. De gedeserteerde soldaten 
vormden zelfs een probleem voor de stad. Het 
verzwakte de vijand, maar waar moet je heen 
met al die krijgsgevangenen in een stad vol 
vluchtelingen?
Enfin, op 27 augustus bleek dat het doodstil 
was voor de stad. De kanonnen zwegen en een 
paar dappere verkenners stelden vast dat de 
vijand was vertrokken. Pas in het eerste dorpje 
Helpman werden in een schuur 1400 gewonden 
met enige dokters aangetroffen. Het beleg was 
opgebroken. De opgeluchte stad was verheugd. 
Natuurlijk moest eerst feest worden gevierd, 
maar Karel Rabenhaupt begreep goed, dat de 
vijand nog in de grensforten zat en bovenal in 
Coevorden, de toegang tot Noord-Nederland 
moest weer op slot. De troepen van Rabenhaupt 
wisten op 10 september Winschoten te heroveren 
en op 27 oktober Oude Schans. Nieuwe Schans 
kon daarna wel wachten. De vijand zat daar in 
een uithoekje geïsoleerd. Coevorden was een 
ander verhaal. Maar hier bracht een gevluchte 
schoolmeester, Mijndert van der Tijnen, raad. 
Eind december vertrok in stilte een grote 
troepenmacht naar Coevorden en bestormde 
onverwacht de vesting. Van Tijnen had de 
zwakke plekken van de vesting aangegeven en 
bovendien aangeraden om met hulp van rollen 
biezen de wakken te dichten die in de bevroren 
gracht waren geslagen. In een uur tijd was de 
vesting in handen van de Groningers. In 1673 
werd ook Nieuwe Schans heroverd. Munster 
heeft in dat jaar een vergeefse poging gedaan om 
Coevorden te heroveren en trok nog een eind 
door de Friese Waterlinie, maar was te onzeker 
om door te pakken. De kracht van waterlinies 
was maar deels de ondoordringbaarheid. Twee 
andere factoren speelden ook belangrijk mee. 
Onder water gezet land was onbegaanbaar voor 
zware voertuigen en artillerie. Bovendien waren 
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de vijandelijke huursoldaten niet gewend aan 
amfibische situaties. Nederlanders zijn daar 
vanaf hun geboorte mee bekend.

De grote kaart
Het beleg voor Groningen werd vastgelegd in 
verschillende pamfletten met verslagen van 
ooggetuigen, maar werd ook in kaart gebracht. 
De landmeter in opleiding Jannes Tideman 
maakte op enkele perkamentvellen een kaart 
van 2,56 m lang. Uiterst nauwkeurig tekende hij 
alle loopgraven en posities van de batterijen van 
de vijand. De kaart werd gestoffeerd met allerlei 
details. Enkele inlassen gaan in op details en 
één inlas toont een aangezicht waarop te zien 
is hoe de vijand de stad aanvalt. De figuren op 
de kaart trekken allemaal richting het zuiden. 
Tideman gaf het moment van aftocht weer. 
Voor de kennis van het beleg is de kaart van grote 
betekenis. Op de tentoonstelling ‘Stad houdt 
stand’ in het Groninger Museum, nog te zien 
tot 30 oktober, is een blow up van 13 meter van 
deze kaart te zien. De kaart zelf is te kwetsbaar 

De stad Groningen met haar vestingwerk. Detail uit een gravure. Groninger Archieven 2376 024

om te worden geëxposeerd. Over de kaart en 
zijn verrassende aspecten kan veel worden 
gevonden op www.kaart1672.nl, een door de 
Groninger Archieven ontwikkelde website. 
De tentoonstelling laat allerlei bijzondere 
voorwerpen zien uit het bezit van bisschop 
Christophe Bernhard von Galen waaronder het 
met diamanten en robijnen bezette borstkruis 
dat hij van Lodewijk XIV had gekregen tijdens 
hun ontmoeting op kasteel Biljoen. Tijdens dat 
bezoek hadden de vijanden van Nederland ons 
land alvast onderling verdeeld. Het borstkruis is, 
naast grote schulden, zowat het enige dat Von 
Galen aan het avontuur overhield.

Voortdurende jubel
Het succes van Groningen werd tevens vastgelegd 
op? Een groot aantal munten, penningen en 
gravures. Joost van den Vondel schreef een in 
1672 in Amsterdam gedrukt lofdicht dat begon 
met de regels: O Groninge Hoofdstad en pilaer der 
Vriezen, vanwaar zal men begonnen t’ontvouwen 
uwen lof. De vreugde over het ontzet was zo 
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groot dat dit tot op de dag van vandaag wordt 
gevierd. In Groningen was en is 28 augustus een 
feestdag. De tentoonstelling gaat ook in op de 
voortdurende jubel.
Natuurlijk werden er ook militaire lessen 
geleerd. Op ongeveer een kilometer van de 
stad lag een hoogte op de Hondsrug. Een goed 
uitkijkpunt om het beleg vanuit de vijandelijke 
kant te overzien. Na het beleg werd de hoogte 

rap afgegraven. Enkele decennia later, 1698-
1700. werd de door Menno van Coehoorn 
ontworpen Helperlinie aangelegd. Een wal 
met grachten dwars over de Hondsrug tussen 
de dorpen Helpman en Haren. Hiermee kon 
de vijand al op dik een kilometer van de stad 
worden tegengehouden.
Het opbreken van het beleg voor Groningen en 
het heroveren van de grensforten vormde een 
keerpunt in het Rampjaar waarin Nederland 
werd aangevallen door Engeland, Frankrijk 
en twee Duitse Staten. Nederland kent vele 
zeehelden, maar Rabenhaupt is de bekendste 
generaal uit de Gouden Eeuw. Groningen 
had zich redeloos noch radeloos, laat staan 
reddeloos getoond.
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J.S. Theissen, Voor vrijheydt ende Vaderlandt. Stad 
en Lande in 1672. Groningen 1922. 
A. Westers (red.) Groningen Constant. Groningen 
1972
I. den Hollander, Een schricklijck Jaer. De oorlog 
van 1672 in het noordoosten van de Republiek. Assen 
1672.
Groninger Archieven en het Groninger 
Museum: podcast Bommen Berend
www.kaart1672.nl.

Het beleg voor Groningen. Gravure op basis van landmetingen door J. Feldman en H. Bierum. 1672- 73. Groninger 
Archieven 1536-6818

Detail uit de grote kaart van het beleg van Groningen 
door Jannes Tideman, 1672. Groninger Archieven. Foto 
René Gerritsen, Amsterdam
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De totstandkoming van het Werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie

In het decennialange traject, dat in 2021 
heeft geleid tot het uitroepen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (NHW) tot Werelderfgoed 
waren veel bestuurders, overheidsinstanties 
en anderen - waaronder onze stichting - 
betrokken. Dit artikel beschrijft in kort bestek 
de geschiedenis van de totstandkoming van het 
UNESCO Werelderfgoed NHW en de bijdrage 
daarin van onze stichting. 

Na de capitulatie verliest de NHW in 1940 haar 
functie als militaire verdedigingslinie en raakt 
ze langzaam maar zeker buiten het nationale 
bewustzijn. Het formele einde als defensielinie 
volgt in 1951 bij het opheffen van de Kringenwet. 
Defensie houdt de werken en forten nog wel in 
gebruik voor verschillende doeleinden, maar 
het wezenlijke element van de waterlinie, het 
inundatiestelsel wordt afgestoten. De Waterlinie 
raakt na 1951 in de vergetelheid. In 1986 wordt 
de linie onder de aandacht van het grote publiek 
gebracht door de Stichting Fort Asperen met 
een expositie op het fort en het uitbrengen 
van het eerste Waterlinieoverzichtsboek ‘De 
Hollandse Waterlinie’. 

In 1989 komt een einde aan de Koude Oorlog, 
waarna Defensie het gros van de dan overtollig 
geworden werken en forten overdraagt aan 
Domeinen. Een groot deel komt uiteindelijk 
in handen van Staatsbosbeheer. In datzelfde 
jaar zendt de RVU een documentaire uit over 
de NHW. De Staat der Nederlanden plaatst 
in 1995 de NHW op de Voorlopige Lijst van 
Werelderfgoederen. In 2011 gebeurt dat 
nogmaals maar dan wordt de NHW op de lijst 
geplaatst als uitbreiding van het Werelderfgoed 
Stelling van Amsterdam. 

In de loop der tijd verricht de Stichting 
Menno van Coehoorn de nodige studies en 
publicaties over de NHW en in 1999 verzorgt 
onze Commissie NHW (CNHW) een expositie 
bij 27 liniegemeenten, vijf provincies en drie 
ministeries. In hetzelfde jaar verschijnt de Nota 
Belvedère van de ministeries VROM, OCW, LNV 
en V&W. Dit is een beleidsnota over de relatie 
tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting 
van Nederland met de NHW als één van de te 

De totstandkoming van het Werelderfgoed Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de rol van
de Stichting Menno van Coehoorn

behouden en te herontwikkelen gebieden. De 
NCRV zendt daarop in 2000 een TV-serie over 
de NHW uit. 

De CNHW verricht in de jaren na 1999 
ten behoeve van de provincie Utrecht 
een inventarisatie van de NHW-objecten: 
kazematten, schuilplaatsen en houten opstallen. 
Onze stichting doet, samen met de Stichting 
Militair Erfgoed, bij de Minister van OCW 
verzoeken om de geïnventariseerde objecten 
aan te wijzen als rijksmonument. 

Vanaf 2008 heeft de RACM (voorheen 
RDMZ, en sinds 2009 RCE) met een complex 
en omvangrijk aanwijzingsprogramma het 
overgrote deel van de objecten aangewezen als 
rijksmonument. Vanwege de strikte afbakening 
van het aanwijzingsprogramma zijn een 
beperkt aantal objecten die na de start van het 
aanwijzingsprogramma zijn teruggevonden 
helaas niet als rijksmonument aangewezen. 
Onze stichting zet zich in om deze objecten 
alsnog te beschermen door aanwijzing als 
gemeentelijk monument. Een voorbeeld hiervan 
is de Stelling Achter de Alm uit de periode van 
de Eerste Wereldoorlog die loopt van Giessen, 
via Almkerk naar Werkendam.

In opdracht van het Projectbureau NHW 
verschijnt in 2002 het visiedocument Panorama 
Krayenhoff dat in 2004 wordt vastgesteld. Het 
Panorama Krayenhoff bevat het perspectief 
voor de toekomst van de NHW. Onze stichting 
heeft ingestemd met het Panorama Krayenhoff 
en daarmee ook met het credo van Belvedère 
‘Behoud door Ontwikkeling’. Behoud door 

Fort Altena. Foto: Kees Ampt
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Ontwikkeling houdt in dat oude structuren en 
gebouwen behouden worden door er eigentijdse 
gebruiksvormen en functies aan toe te kennen. 
De afweging tussen behoud en ontwikkeling 
blijkt bij elke ontwikkeling van een object een 
delicaat evenwichtsvraagstuk. 

Van 2009-2014 is binnen onze stichting de 
Projectgroep Krayenhoff (PGK) actief. De 
PGK heeft, in nauwe samenwerking met de 
Monumentenadviescommissie, het Nationaal 
Project NHW met raad en daad ondersteund. 
Een enkel voorbeeld van de honderden 
acties van de PGK is het bijdragen aan het 
beeldkwaliteitsplan met de voorwaarden voor 
verkoop van het Fort Honswijk, de Lunet a.d. 
Snel en het Fort Everdingen. 

Vanwege de vele vraagstukken m.b.t. de wijze 
van herontwikkeling van objecten in relatie tot 
de mate van behoud is als spin-off van de PGK 
en de Monumenten Adviescommissie in 2012 
een Werkgroep Behoud door Ontwikkeling 
ingesteld. Deze werkgroep heeft een ‘Lijst 
van Overwegingen’ opgesteld waarmee 
gestructureerd en semi-objectief een ingreep 
kan worden beoordeeld en zo nodig kan worden 
verrijkt. 

Na het in 2014 afstoten van het Nationaal 
Project door het rijk naar de provincies hebben 

de vier overgebleven provincies het Nationaal 
Project met verve opgepakt. De provincies 
hebben het nominatiedossier van de NHW voor 
UNESCO Werelderfgoed opgesteld. Tijdens 
de voorbereiding van het nominatiedossier is 
geconcludeerd dat een afzonderlijke voordracht 
aan UNESCO kansarm was omdat de Stelling van 
Amsterdam al sinds 1996 geplaatst is. Daarom 
is besloten om de NHW als uitbreiding van het 
werelderfgoed Stelling van Amsterdam voor te 
dragen. Aan het vuistdikke nominatiedossier 
heeft onze stichting in 2016-2017 bijgedragen 
door het, op verzoek van de provincies, enkele 
malen toetsen op inhoudelijke kwaliteit. 

Tot zover de beknopte beschrijving van 
de totstandkoming van het UNESCO 
Werelderfgoed van de NHW met de rol van de 
stichting Menno van Coehoorn. De mijlpaal 
van de werelderfgoedstatus is in 2021 bereikt, 
maar de ontwikkelingen gaan door; de NHW 
gaat een nieuwe levensfase in. Staat de NHW 
nu nog in het collectief geheugen, met de 
snelle demografische veranderingen zal dit 
ongetwijfeld wijzigen en krijgt de linie nieuwe 
functies die we nu nog niet kunnen overzien. 
Een ding is zeker: de linie blijft liggen waar ze 
ligt.

Hijlke Bakker
(vml. voorzitter Projectgroep Krayenhoff)

Fort bij Vechten. Foto: Henk van den Boomgaard
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De tekeningen van Jan Brabant

Opheffing en sloop van de vesting
De vesting Maastricht wordt bij Koninklijk Besluit 
van 29 mei 1867 opgeheven en al in december 
van dat jaar vinden in opdracht van het ministerie 
van Financiën de eerste sloopwerkzaamheden 
plaats. De eerste golf van de afbraak wordt in 
dertig gedrukte bestekken aanbesteed, de laatste 
aanbesteding is op 5 juni 1878. In die elf jaar 
verdwijnt het grootste deel van de in oorsprong 
middeleeuwse hoofdwal van Maastricht en Wyck 
en worden ook grote gaten geslagen in de gordel 
van buitenwerken. Voor veel inwoners van de 
stad en zeker voor de grotere ondernemers is dit 
een grote opluchting, een soort van bevrijding 
uit een knellend keurslijf. Toch is er in die tijd 
ook een andere stroming in de stad, namelijk 
die van de monumentenbeschermers van het 
eerste uur waaronder de op dat moment 24-jarige 
Victor de Stuers. Zij pleiten voor behoud van 
monumentale elementen van de vesting en voor 
een goede documentatie van de delen die gaan 
verdwijnen. Onder hun invloed komen er in de 
sloopbestekken bepalingen over tekeningen, 
aangetroffen oudheden en fotografie. 
Omdat de tekeningen die ten behoeve van de 
sloopbestekken worden gemaakt niet voldoen 
aan de wensen van de monumentenbeschermers, 
nemen deze het heft in eigen hand. Victor de 
Stuers maakt zelf een reeks schetsen en weet 
bij Alexander Schaepkens, de eerste voorzitter 
van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
genootschap, gedaan te krijgen dat tekenaar 

De tekeningen van Jan Nicolaas Brabant (1806-1886)

In de collecties van het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht bevindt zich een groot aantal 
zeer nauwkeurige en zeer gedetailleerde perspectieftekeningen van de vesting Maastricht. Deze tekeningen laten 
verdedigingswerken zien, die omstreeks 1860 aanwezig waren. Ze zijn gemaakt door Jan Nicolaas Brabant en 

geven een kostbare schat aan informatie over de vesting Maastricht.

Jos Notermans

Jan Brabant van het genootschap de opdracht 
krijgt, om de actuele situatie van de vesting vast 
te leggen in een serie panoramatekeningen.

Tekenaar van de vesting
Deze Jan Brabant kreeg in de jaren 1824-1827 
een opleiding aan de Stadstekenschool van 
Maastricht. Dergelijke tekenscholen waren 
bedoeld om jonge arbeiders een gerichte 
tekenopleiding te geven, waarmee ze in de 
opkomende industrie van nut konden zijn. Het 
was een deeltijdopleiding omdat men er van 
uitging dat de jonge arbeiders een baan hadden. 
Welk werk Brabant naast de tekenopleiding 
deed, is onbekend. Na afronding van de 
opleiding begon hij een particuliere tekenschool 
en noemde hij zich tekenmeester.
In de collecties van het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg worden ruim vierhonderd 
tekeningen van hem bewaard. Hieruit blijkt zijn 
belangstelling voor de geschiedenis van de stad. 
Zo tekent hij gebouwen die gaan verdwijnen 
en kopieert hij historische gravures. Een groot 
aantal van zijn tekeningen heeft echter de vesting 
en het proces van de afbraak tot onderwerp. Aan 
de hand van zijn panoramatekeningen kunnen 
we een wandeling rond de vesting maken op 
beide oevers van de Maas. Op de meeste van die 
tekeningen kijken we vanaf de veldzijde tegen 
de middeleeuwse stadsmuur met zijn poorten, 
poternes en torens aan. Hij heeft echter ook 
enkele panoramatekeningen gemaakt waarop 

Ingekleurde panoramatekening van de hoofdwal vanaf de Brusselsepoort geheel links tot voorbij de Tongersepoort 
rechts. Historisch Centrum Limburg, GAM 1423.
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we vanaf een verhoogde geschutopstelling zowel 
de stad in als uit kijken. Hij hanteert daarbij als 
het ware een extreme groothoeklens.
Er zijn daarnaast tekeningen waarop 
bijvoorbeeld de stadspoorten verder in detail 
zijn uitgewerkt en tekeningen waarop hij 
bijzonderheden laat zien, die tijdens de afbraak 
aan het licht zijn gekomen. In enkele gevallen, 
zoals bij de Brusselsepoort en de Boschpoort, 
betreft het een reeks van tekeningen die ons 
verschillende fases in de afbraak laten zien.

Brabant aan het werk
De honderden tekeningen van Jan Brabant 
zijn gemaakt op allerlei soorten papier. Hij 
gebruikte mogelijk wat hij thuis in het kader 
van zijn tekenschool had verzameld. Soms is 
het tamelijk luxe papier dat van een watermerk 
is voorzien, maar vaak is het ook grof papier 
waarin houtvezels nog duidelijk zichtbaar zijn 
en in enkele gevallen zelfs pakpapier. Een 
aantal van zijn werken is gemaakt op transparant 
calqueerpapier alsof hij ook dingen moet 
overtrekken. De grotere tekeningen bestaan 
uit meerdere stukken papier die aan elkaar 
geplakt zijn. De panoramatekeningen zijn soms 
meters lang. Merkwaardig genoeg lijkt het er op, 
dat enkele van die tekeningen later weer zijn 
doorgeknipt: de delen passen dan tegenwoordig 
weer perfect aan elkaar. In enkele gevallen heeft 
hij meerdere tekeningen op één vel papier 

De veldzijde van de Boschpoort met achter de stadsmuur één van de fabrieksgebouwen van aardewerkfabrikant 
Regout. Historisch Centrum Limburg, RAL P 2011.

Een bijna fotografische tekening van de gesloopte Wycker 
Kruittoren. Historisch Centrum Limburg, LGOG 280.
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gemaakt en soms heeft hij zowel de voorkant als 
de achterkant van het papier gebruikt.
Brabant tekent met potlood en kleurt enkele 
tekeningen ook in met potlood. Om duidelijk 
te laten zien waarom het eigenlijk gaat, namelijk 
de architectuur van de verdedigingswerken, 
moet hij de realiteit regelmatig een beetje 
helpen. Zo zien we op zijn tekeningen vaak 
bomen zonder bladeren en zijn structuren die 
hinderlijk in beeld zouden komen, voor het 
gemak weggelaten. Een enkele maal is hij er ook 
op te betrappen, dat hij een gebouw een stukje 
draait om het beter in beeld te brengen.
Sommige van zijn tekeningen werkt hij tot in 
detail uit, maar op andere plaatsen blijft het bij 
een schetsmatige weergave van de grote lijnen. 
Op een deel van zijn werk heeft hij schaduwen 
van bomen en gebouwen weergegeven en 
laat hij weerspiegelingen in het water zien, 
maar minstens even vaak laat hij die effecten 
achterwege.
Jan Brabant toont zich in zijn tekeningen een 
ware documentalist, hij legt de situatie vast en 
schrijft in de tekening zelf of langs de randen zijn 
toelichting. Zo geeft hij aan, welke steensoort hij 
in het muurwerk heeft aangetroffen en waar gras 
en gracht zich bevinden. De detailtekeningen 
van de sloopwerkzaamheden zijn soms voorzien 
van een meer uitgebreide toelichting over 
hetgeen wordt aangetroffen.

Buitenwerken
Het past in de geest van de tijd in de negentiende 
eeuw dat vooral de oude, middeleeuwse, 
vestingwerken veel aandacht krijgen. Het werk 
van Jan Brabant vormt hierop eigenlijk geen 
uitzondering. In tegenstelling tot het complete 
en gedetailleerde beeld dat we via hem krijgen 
van de middeleeuwse hoofdwal, staat het eerder 
fragmentarische overzicht dat hij ons heeft 
overgeleverd met betrekking tot de jongere 
buitenwerken. Er zijn wel tekeningen van 
buitenwerken, maar het is onduidelijk waarop 
zijn keuze gebaseerd is geweest om een bepaald 
werk wel te tekenen en een ander werk niet.
Zo is er een serie tekeningen van het fort 
Sint Pieter, die de afgelopen decennia goede 
diensten hebben bewezen bij de verschillende 
restauratiecampagnes. Van het fort Willem 
bestaan er slechts twee tekeningen van de 
gecreneleerde keelmuur. De tekeningen die er 
wel zijn van de buitenwerken zijn net als die van 
de middeleeuwse stadsmuren zeer gedetailleerd 
uitgewerkt en ook zeer betrouwbaar.

Waardevolle documentatie
Rondom de sloop van de vestingwerken van 
Maastricht in de tweede helft van de negentiende 
eeuw zijn diverse personen actief geweest met 
het vastleggen van de bestaande situatie. Zo 
zagen we al, dat Victor de Stuers zelf een aantal 

De Brusselsepoort tijdens de sloop in 1868 met aantekeningen van Jan Brabant. Historisch Centrum Limburg, 
LGOG 1163.
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schetsen maakte en is er een fotoserie van 
Theodor Weijnen die vooral de stadspoorten 
fotografeerde. De opdrachtgever tot de sloop, 
het ministerie van Financiën, vervaardigde 
voor de sloopbestekken plattegronden en 
doorsneden. Samen met de honderden 
tekeningen van Jan Brabant krijgen we zo een 
betrouwbaar beeld van een groot deel van de 
verdwenen vestingwerken van Maastricht.
De tekeningen van Jan Brabant worden 
regelmatig gebruikt voor publicaties en 
tentoonstellingen en ook de Stichting Maastricht 
1867 die een maquette van de stad in dat jaar 
bouwt, maakt er dankbaar gebruik van.
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