
Eerste steen 
Zie pagina 7

VRIENDEN LEGERMUSEUM
NI

EU
W

SB
RI

EF
1

‘Als je hart bij het museum  
ligt, is het meer dan een baan’ 2

1814: de adelaar valt 4

Nieuwe museum kiest voor 
‘het brede publiek’ 6

Amerikanen bevrijden 
Maastricht 8

Nationaal Militair Museum 
gaat 3 oktober open 11

Eerste Wereldoorlog:  
de val van een Duitse  
kolonie 12

In Soesterberg gaat het  
nu snel 16

Jaargang 22
April
2014

70 jaar geleden 
Zie pagina 14



2

Bij de voorpagina:
Herdenking van de luchtlanding bij Arnhem.  
In 2014 70 jaar geleden. (Foto Hans van Lith)
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‘Museum is meer dan een baan’
door Hans van Lith

”Als je hart bij het museum ligt, is het meer dan een baan. Ik heb hier altijd met mensen gewerkt, eerst met bezoekers, 
toen met uitzendstudenten en later ook met vaste medewerkers. Het museum gaat in je zitten.” Een duidelijker 
statement van hoe Joris van der Meijden (37) staat tegenover zijn museumwerk, in Delft en hopelijk binnenkort in 
het nieuwe Nationaal Militair Museum, is nauwelijks te geven. 

Hij houdt zich nu vooral bezig met het werven van vrijwilligers voor 
‘Soesterberg’. Samen met medewerkers van het vroegere Militaire 
Luchtvaart Museum vormt hij een werkgroep, die met deze taak is 
belast. Inmiddels zijn er al meer dan 300 aanmeldingen binnenge
komen. Joris voert samen met een tweede interviewer selectie
gesprekken. En hij is ook verantwoordelijk voor het onderhouden 
van de contacten met de kandidaten. Bij hem kunnen die terecht 
met vragen over de taken van vrijwilligers, over vergoedingen  
enzovoort. Joris legt uit dat de museumwinkel, de kaartverkoop en 
de catering in Soesterberg zaken worden van het consortium, maar 
dat de vrijwilligers bij de nieuwe Stichting Defensiemusea zullen 

horen. Zij worden rondleiders, begeleiders van kinderfeesten,  
museumdocenten en medewerkers van het Kennis en Informatie
centrum. Omdat hij het geweldig boeiend vindt, hoopt Joris in deze 
vrijwilligerssector aan de gang te kunnen blijven: “Het wordt een 
vast onderdeel van het museumwerk. Je moet nieuwe mensen 
inwerken, vrijwilligers stimuleren, contact met hen onderhouden, 
functioneringsgesprekken voeren … Het vrijwillige personeel wisselt 
natuurlijk wel eens en ook dat moet begeleid worden. Als je wilt dat 
bezoekers zich thuis voelen, moet je ervoor zorgen dat de medewer
kers enthousiast zijn. Zij maken weer dat de bezoekers enthousiast 
worden!”

Hink-stap-sprong
Je kunt niet zeggen dat de loopbaan van Joris tot op vandaag langs 
een strakke lijn is verlopen. Zijn belangstelling ging altijd uit naar 
twee zaken: ‘dingen maken en ontwerpen’ en ‘mensen begrijpen’. 
Na de middelbare school (gymasium alpha én bèta), studeerde hij 
eerst industrieel ontwerpen. Het vele tekenwerk veroorzaakte een 
zodanige RSI – een ernstige storing in het functioneren van zenu
wen, spieren en pezen – in zijn polsen, dat hij zijn studie moest 
opgeven. Qua toekomstplannen belandde hij tijdelijk in een soort 

Joris van der Meijden werft nu vrijwilligers voor het nieuwe Nationaal Militair Museum.
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Waarnemer 
Velen van u zie ik al  

fronsen bij het zien van 

alweer een ander gezicht 

bij dit voorwoord. Zou 

er onenigheid binnen het 

bestuur zijn geweest; is 

er een coupe gepleegd? 

Dat is gelukkig allemaal 

niet het geval. Ik neem 

ons voor zitterschap 

slechts tijdelijk waar. 

Wie ik ben? Guus van 

Leeuwe, alweer bijna 

tien jaar lid van het bestuur van de Vrienden, laatste-

lijk als penningmeester. Waarom deze waarneming? 

Even voor de jaarwisseling constateerde het ministerie 

van Defensie dat de nieuwbouw van het museum wel-

iswaar goed op schema lag (hier leest u op pagina’s 6 

en 16 meer over), maar dat onder meer de noodzake-

lijke organisatorische en personele zaken waren ver-

traagd. Om dat deel van het project weer op de rails 

te zetten, werd Theo Ent gevraagd de kar te trekken. 

Theo heeft wel het voorzitterschap van onze Vrienden-

stichting tijdelijk moeten neerleggen om deze belang-

rijke opdracht te kunnen uitvoeren. Maar zijn nieuwe 

positie biedt ons ook zekerheid dat de belangen van 

de vriendenstichtingen van het Militaire Luchtvaart 

Museum, van ons Legermuseum en binnenkort ook 

van het Nationaal Militair Museum uitermate goed 

worden bewaakt. 

De besturen van beide oude vriendenstichtingen vor-

deren gestaag in het oprichten van die gezamenlijke 

nieuwe stichting Vrienden van het Nationaal Militair 

Museum. Zodra dit concreet gestalte krijgt, informeren 

we u daarover. We hopen in ieder geval dat dit de 

komende maanden zal plaatsvinden.

Wij, als bestuur, zijn blij dat u dit leest. Het betekent 

immers dat u uw, helaas al te lange tijd gesloten, mu-

seum bent trouw gebleven. Wees ervan verzekerd dat u 

niet wordt teleurgesteld; u krijgt er iets bijzonders voor 

terug. Ik ben ervan overtuigd dat u straks trots op het 

nieuwe museum zult zijn. Onvoorziene omstandighe-

den daargelaten vindt de opening op 3 oktober 2014 

plaats. Natuurlijk houden we u ook hiervan op de 

hoogte.

Ik wens u veel leesplezier.

Guus van Leeuwe 

brigadegeneraal der Fuseliers b.d.

wnd. voorzitter

‘Museum is meer dan een baan’
door Hans van Lith

niemandsland. Na een korte periode van werkloosheid werd hij 
consulent van een reintegratiebedrijf, waar hij sollicitatietrainingen 
gaf en mensen begeleidde bij hun beroepskeuze en naar nieuwe 
banen. Omdat hij zijn cliënten geen langetermijnperspectief kon 
bieden, was dat op den duur toch onbevredigend. Hij stapte op ‘en 
begon weer bij nul’, zoals hij het zelf noemt. Diverse baantjes, zoals 
voorzitter van de bewonersvereniging van een woningcorporatie, 
werken in een broodjeszaak in Wateringen en het afnemen van 
bezoekersenquêtes bij het publiek van het Legermuseum in Delft! 
“Je kreeg vragen mee over hoe de bezoekers het museum vonden, 
maar ik vond het leuk dóór te vragen. Hoewel niet de opdracht, 
werd dat wel gewaardeerd.” Na enkele weken enquêteren hoorde 
hij toevallig, dat er op een dag geen begeleider was voor een  
kinderbezoek aan ‘Ridder Roderik’. In zijn vrije tijd organiseerde 
hij kinderkampen voor moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare 
kinderen. Hij werkte dus geregeld met jongeren. Bovendien  
hadden de Romeinen en de middeleeuwen zijn belangstelling. 
Joris bood aan de begeleiding van de groep over te nemen. Dat liep 
goed. Daarna werd hij – op uitzendbasis – belast met het organiseren 
en begeleiden van kinderfeesten en schoolbezoeken en het geven 
van rondleidingen. In augustus 2005 kwam hij vast in dienst bij 
het Legermuseum, waar hij Joop van de Werken onder meer  
assisteerde in de winkel, bij bezoekersontvangsten en het voor
bereiden van bijeenkomsten. 

Korps Commandotroepen
Er kwamen studenten voor het baliewerk bij het museum en 
Joris kreeg de taak een personeelspool op te bouwen. Hij regelde 
bijvoorbeeld sollicitaties, leidde studenten op en deelde hun 
diensten in. Ook zorgde hij voor ‘teambuilding’: door paintball
wedstrijden en uitstapjes te organiseren, zoals een bezoek aan het 
Korps Commandotroepen in Roosendaal. Wel altijd een beetje in 
de militaire sfeer, want tenslotte werkten ze bij het Legermu
seum! “De goede sfeer onder onze studenten maakte dat ook de 
bezoekers meer tevredenheid toonden.” 
Op een bepaald moment waren er – naast zeven vaste medewer
kers van het museum – zo’n 30 studenten aan het werk. Achter 
de balie, maar inmiddels eveneens bij kinderfeesten, schoolbe
zoeken en later bij de catering, toen het museum die zelf ter hand 
nam. Ook andere sectoren binnen het museum gingen om stu
denten uit de pool vragen. Ze werden daarna ingezet bij de bevei
liging, in het Collectie Informatie Centrum en ten slotte bij de 
reserveringen voor groepen. Een efficiënte roosterindeling 
bewerkstelligde zelfs tijd en kostenbesparingen. “Het onderne
merschap sprak me aan”, aldus Joris. Na enige tijd werd hij 
Hoofd Publiekservice en Sales, waardoor hij tevens de vaste 
museummedewerkers onder zijn hoede kreeg.
De sluiting van Delft en de voorbereidingen voor Soesterberg 
gooide de oude organisatie overhoop. Sommige taken gaan naar 
de nieuwe museumstichting zoals de zorg voor de vrijwilligers, 
andere naar het consortium. Joris wil graag blijven. Hij voelt zich 
nog steeds sterk aangetrokken tot het museum en tot het werken 
met medewerkers en bezoekers. Hij kijkt uit naar Soesterberg: “Het 
wordt een prachtig museum. Misschien wel mooier dan het oude.” 
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ongeoefend worden de jonge militairen 
toegevoegd aan de Grande Armée.  
Sommigen weten daardoor niet eens hoe 
een musket werkt. Als ze al een vuurwapen 
hebben, want er is gebrek aan alles,  
musketten, uniformen, schoenen … 
Napoleons favoriete strategie om in één 
beslissende veldslag het vijandelijke leger 
te vernietigen, is onmogelijk door de geal
lieerde overmacht. Zijn nieuwe plan is te 
voorkomen dat de geallieerde legers zich 
verenigen en ze vervolgens separaat te 
verslaan. Daarvoor moet hij zich snel 
kunnen verplaatsen van het ene naar het 
andere vijandelijke korps. Een voordeel is 
dat het Franse leger kan opereren op korte 
verbindingslijnen naar Parijs, waarvan
daan de bevoorrading wordt verzorgd. 
Napoleons eenheden worden bij het  
verplaatsen dus niet gehinderd door trage 
transportwagens  
De veldslagen van januari tot en met 
maart 1814 spelen zich af in een klein 
gebied begrensd door de rivieren de Oise, 
Seine en Maas. Het is een kwartcirkel ten 
noordoosten, oosten en zuidoosten van 
Parijs. In dit gebied vinden in ongeveer 
twee maanden tijd ruim vijftien grote en 
kleine veldslagen plaats. 
Napoleon heeft tijd nodig om zijn ver
zwakte leger te versterken. Hij hoopt dat 
de geallieerden pas in de lente met hun 
offensief beginnen. Als zij eind december 

Na de grote nederlaag van Napoleon bij 
Leipzig in oktober 1813 doen zijn tegen
standers hem een maand later een riant 
lijkend vredesvoorstel. In ruil voor vrede 
krijgt Frankrijk een grens aangeboden die 
langs de Rijn, de Alpen en de Pyreneën 
loopt. Maar Napoleon vertrouwt de inten
ties van de geallieerden niet en wijst het 
voorstel af. Later volgen nog enkele,  
minder gunstige voorstellen. Telkens gaat 
de keizer er niet op in. Achteraf is het  
bijna niet te geloven dat Napoleon geen 
vrede heeft gesloten. Militair gezien staat 
hij immers voor een vrijwel onmogelijke 
opgave. Zo groot is de overmacht van de 
geallieerden begin 1814. Bijna heel Europa 
heeft zich tegen Napoleon gekeerd. Zijn 
voornaamste opponenten zijn Groot 
Brittannië, Pruisen, Rusland en Oosten
rijk. Sinds eind november 1813 maakt ook 
Nederland deel uit van deze coalitie. 

Les Marie-Louise
Terwijl de geallieerden grote legers op de 
been kunnen brengen, is het Franse leger 
ernstig verzwakt. Het heeft in 1812 en 
1813 enorme aantallen soldaten verloren. 
Bovendien telt Frankrijk nog nauwelijks 
bondgenoten. Enkel Italianen, Polen en 
ook Nederlanders vechten aan Napoleons 
zijde. Verder kan de keizer niet beschikken 
over veel Franse eenheden die achter de 
frontlinies in Duitse of Nederlandse  
vestingen standhouden. Zo bezet bijvoor
beeld de Franse maarschalk Davout  
Hamburg. Het dwingt de geallieerden tot 
het achterlaten van meerdere korpsen om 
de Franse garnizoenen te schaduwen. 
Maar het is de vraag of het een slimme zet 
is van Napoleon. Het gaat om 150.000 
man die de keizer in Frankrijk goed zou 
kunnen gebruiken.
Om zijn verzwakte leger aan te vullen, 
roept Napoleon vele jonge dienstplichtigen 
op. Als regentes heeft Napoleons vrouw 
MarieLouise de wet ondertekend waar
mee ze worden opgeroepen. Daarom  
worden de rekruten ‘Les MarieLouise’ 
genoemd. Velen weigeren echter dienst te 
nemen en vluchten de bossen in. Vrijwel 

1813 de Rijn oversteken, is het Franse 
leger dan ook niet gereed. De bondgenoten 
vallen met twee legers Noordoost 
Frankrijk binnen. De Oostenrijkse veld
maarschalk Schwarzenberg rukt met 
200.000 voornamelijk landgenoten op 
over een 450 kilometer breed front tussen 
de Elzas en Genève. Een noordelijker 
route over Straatsburg, Metz en Nancy 
volgt veldmaarschalk Blücher met 
100.000 Pruisen en Russen. Beide legers 
willen zich op de vlakte van de Champagne 
verenigen en dan gezamenlijk Parijs aan
vallen. 

Reeks pijnlijke nederlagen
Het gebied tussen Rijn en Maas valt vrij 
eenvoudig in geallieerde handen. Waarna 
de legers van Blücher en Schwarzenberg 
op het punt staan zich te verenigen. Om 
dit te voorkomen, moet Napoleon vroeg
tijdig in actie komen. Hij beschikt in het 
noordoosten van Frankrijk over zo’n 
85.000 man. Onder zijn directe com
mando heeft hij ruim 50.000 militairen. 
Hiermee valt de keizer op 29 januari bij 
Brienne de voorhoede van het erg ver
spreid oprukkende leger van Blücher 
aan. Een Franse overwinning blijft echter 
uit, want de Pruisische veldmaarschalk 
weet zich geordend terug te trekken.  
En wat Napoleon hoopt te voorkomen, 
gebeurt: Blücher verenigt zich met 

door Ed Coumans

1814. Voor het eerst in twintig jaar trekken vijandelijke legers over Frankrijks grenzen. Napoleon moet vechten 
voor zijn troon. Elke diplomatieke uitweg van het conflict laat de keizer links liggen. Daardoor valt de beslissing 
over het lot van Napoleontisch Frankrijk niet aan de onderhandelingstafel, maar heel passend op het slagveld.

Het eerste einde van Napoleon 

Slag bij Montereau, 18 februari 1814. (Collectie Legermuseum)
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1814, la Campagne de France door Jean-Louis-Ernest Meissonier. (Collectie Legermuseum)

VOORNAAMSTE VELDSLAGEN IN 
NOORDOOST-FRANKRIJK IN 1814 
29-1 Brienne, Napoleon tegen Blücher: onbeslist

1-2 La Rothière, Napoleon tegen Blücher: onbeslist

10-2 Champaubert, grote overwinning van Napoleon op een korps van Blücher

11-2 Montmirail, Napoleon verslaat een Russisch korps van Blüchers leger 

12-2 Château-Thierry, Napoleon verslaat de achterhoede van Blücher

14-2 Vauchamps, grote overwinning van Napoleon op Blücher

18-2 Montereau, Napoleon verslaat Schwarzenberg

9,10-3 Laon, Napoleon lijdt grote nederlaag tegen Blücher

13-3 Reims, Napoleon vernietigt Russisch korps

20,21-3 Arcis-sur-Aube, Schwarzenberg verslaat Napoleon 

Het eerste einde van Napoleon 

Schwarzenberg. Op 1 februari stuit 
Napoleon bij La Rothière op beide 
legers. Opnieuw eindigt de slag onbe
slist, maar nu moet Napoleon zich 
terugtrekken. 
De geallieerde bevelhebbers besluiten met 
hun legers gescheiden verder op te rukken 
richting Parijs. Blücher kiest een directe 
weg naar de hoofdstad en Schwarzenberg 
neemt een zuidelijker route. Door een 
slechte coördinatie en doordat de voor
zichtige Schwarzenberg veel langzamer 
oprukt dan de onstuimige Blücher,  
ontstaat er opnieuw veel afstand tussen 
beide legers. 
Deze kans laat Napoleon zich niet ont
glippen. Opnieuw is Blücher zijn doelwit 
en in een week tijd brengt hij diens leger 
een reeks pijnlijke nederlagen en een 
verlies van 20.000 man toe. Maar dit 
heeft weinig effect op Blüchers gevechts
kracht, omdat de geallieerden veel reserves 
hebben. 
Intussen is Schwarzenberg Parijs dicht 
genaderd. Met een van zijn snelste marsen 
uit zijn carrière (75 kilometer in 36 uur) 
leidt Napoleon zijn troepen tegen de  
Oostenrijker. Bij Montereau op 18 februari 
boekt de keizer opnieuw een grote over
winning. Maar ook nu schiet hij er weinig 
mee op: Schwarzenberg weet zich terug te 
trekken voordat Napoleon hem definitief 
kan verslaan. 
Ondanks dat Napoleon telkens opnieuw 
zijn genialiteit als veldheer toont, is tijd

winst het enige wat hij bereikt. Terwijl 
Schwarzenberg zijn leger naar het oosten 
terugtrekt, is Blücher noordwaarts getrok
ken waar hij versterking krijgt van de 
korpsen van Winzigerode en Bülow. 
Daarmee telt zijn leger opnieuw 100.000 
man. Napoleon die de veldmaarschalk is 
gevolgd, haalt hem in bij Laon. Hier 
denkt hij met de achterhoede van Blücher 
te maken te hebben. Als Napoleon wil 
aanvallen, ontdekt hij dat het hele leger 
van Blücher tegenover hem staat. Een 
ongelijke strijd, waaruit het Franse leger 
maar ternauwernood weet te ontsnappen. 
Een paar dagen later worden de rollen nog 
een keer omgedraaid. Napoleon vernietigt 
bij Reims een geïsoleerd Russisch korps. 
Maar op 21 maart verrast Schwarzenberg de 

keizer bij Arcis surAube en Napoleon 
wordt teruggedrongen. 
Op 28 maart weten Schwarzenberg en 
Blücher opnieuw hun legers te vereni
gen. Ze zijn slechts 40 kilometer van 
Parijs. Napoleon begeeft zich naar de 
hoofdstad om de verdediging op zich te 
nemen. Maar voordat hij Parijs bereikt, 
hoort hij dat zijn maarschalk Marmont 
op 31 maart al de overgave van de stad 
heeft getekend. In zijn paleis te Fontai
nebleau poogt hij zijn maarschalken ach
ter zich te krijgen om de strijd voort te 
zetten. Tevergeefs, zij vinden verder ver
zet zinloos. Napoleon ziet geen andere 
uitweg dan troonsafstand te doen. Op 6 
april is de abdicatie een feit. Napoleon is 
keizer af, voorlopig. 
 

Slag bij Montereau, 18 februari 1814. (Collectie Legermuseum)
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Dirk Staat: “Laat je leiden door je gevoel.”

Preview van het Nationaal Militair Museum 

’Het moet een breed publiek  
aanspreken’ 
door Hans van Lith (tekst en foto’s) 

”Van het Legermuseum en het 
Militaire Luchtvaart Museum kon je 
vooral genieten als je enige voor-
kennis van (krijgs)geschiedenis had. 
Het museum in Soesterberg moet 
iederéén aanspreken.” Aan het 
woord is Dirk Staat, directeur col-
lecties, nu medebepalend voor de 
museale aanpak van het Nationaal 
Militair Museum. 

“Het wordt groot en indrukwekkend, 
waarbij de nadruk komt te liggen op de 
historische beleving en op voertuigen en 
vliegtuigen. Vanuit de koffiebar op de eer
ste verdieping kijk je uit over de vroegere 
vliegbasis en de omgeving. Ik schoot bijna 
vol, toen ik het zag”, zegt hij met aanste
kelijk enthousiasme. 
Het nieuwe museum kent diverse the
ma’s, waarin de militair als mens steeds 
een belangrijke rol speelt. Staat geeft als 
voorbeeld de themazaal Operaties, die 
al aardig vorm krijgt. Operationeel 
optreden is nu eenmaal ‘het werk’ van 
de krijgsmacht. Onderdelen bij dit the
ma zijn onder andere de Napoleontische 
tijd, de Tweede Wereldoorlog, Indië en 
Vredesoperaties. Midden in de zaal 
staat een grote koepel, waarin met een 
projectie van 360 graden diverse mili
taire operaties worden getoond. 
Delft kende de opstelling ‘militaire  

dilemma’s’, waar de bezoekers zelf ingrij
pende operationele beslissingen moesten 
nemen en dan indringend ervoeren wat er 
door je heen gaat. Staat legt uit dat de 
dilemma’s bij alle getoonde operaties 
terugkomen. In de uiterste hoeken van de 
zaal bevinden zich kleine afgesloten ruim
tes, waarin ze worden gepresenteerd. Nu 
moeten de bezoekers echter individueel 
beslissen, terwijl dat in Delft om een 
meerderheidsbeslissing ging. Bovendien 
zijn de dilemma’s gespreid over de 
geschiedenis. De burgemeester van een 
belegerde stad in de tijd van prins Mau
rits (15671625) komt bijvoorbeeld voor 
de beslissing: moet ik mijn stad opgeven 
en zo de burgers redden, of moet ik vech
ten voor de Republiek? Een legerarts ten 
tijde van Napoleon, begin negentiende 
eeuw, krijgt de vraag: ‘Moet ik vijanden 
ook medisch verzorgen of alleen de grote 
aantallen eigen gewonden?’ Er zijn dilem
ma’s uit de Tweede Wereldoorlog, de 
politionele acties in voormalig Neder
landsIndië en vredesmissies. “Zij doen 
een beroep op de eigen morele waarden 
van de bezoeker. Dat is heel iets anders 
dan langs een vitrine lopen en de inhoud 
bekijken.” 

Themazalen en looproutes
“Het dak van het museum is 100 meter 
breed en meer dan 200 meter lang”, 

schetst Staat de afmetingen van het 
gebouw. Toch is dit niet hinderlijk domi
nant in de bosachtige omgeving. Pas als 
je gelijkvloers binnenloopt, valt op hoe 
immens groot het Nationaal Militair 
Museum is. Zeker nu er beneden nog 
geen objecten staan. De museumingang 
– hij wordt al ‘bewaakt’ door een 
Leopardtank – is echter op de eerste ver
dieping. Met brede gebaren wijst Staat 
aan waar het Kennis en Informatiecen
trum komt, waar de kassa en waar het 
provinciale infocentrum dat inlichtingen 
geeft over het landschapspark rond het 
museum. 
In het thematische deel Krijgsmacht krij
gen de bezoekers de speech van generaal 
Van Uhm te horen, die hij ooit hield over 
taak en betekenis van de krijgsmacht en 
het geweldsmonopolie van de overheid. 
Op deze verdieping van het museum zijn 
naast de themazaal van de militaire ope
raties ook de andere themazalen inge
richt. De bezoeker komt eerst in een hal 
met kamerbrede projectieschermen voor 
een film die plaats en taak van de krijgs
macht in de samenleving duidelijk maakt. 
Daarna zijn er drie routes. De hoofdroute 
voor de mensen die een algemene indruk 
willen en een denkroute voor hen die ach
tergronden willen weten en zich verder in 
het onderwerp willen verdiepen. Een doe
route ten slotte is er voor degenen die 

De immens grote hal, links de eerste verdieping vanwaar de bezoeker overzicht heeft. 
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De opstelling over de VN-inzet bij het thema Operaties zit nog in plastic.

De ‘kristallen bol’ in de toekomstzaal. 

vooral ‘hoevragen’ stellen en bijvoor
beeld ook de techniek van het militaire 
bedrijf willen doorgronden. De hoofdrou
te loopt als een gele stippellijn door het 
museum en leidt door de zalen, die steeds 
een ander aspect van de krijgsmacht 
behandelen. Een paar voorbeelden. 
‘Nederland in de wereld’, schetst met gro
te foto’s en maquettes onder meer onze 
ontwikkeling als (zeevarende) natie en de 
rol die de Oranjes speelden. Bij het thema 
‘Militairen in de schijnwerpers’, vertellen 
30 militairen audiovisueel hun persoonlij
ke verhaal. Dat gebeurt in cabines, waarin 
twee tot drie mensen kunnen zitten. Hier
door krijgen de verhalen een intiem 
karakter. Grote foto’s aan de wand geven 
aan dat de militair doorgaans echter wel 
als groep optreedt. 

Vliegtuigen en tanks 
In het thema Krijgsmacht presenteren 
landmacht, zeemacht, luchtmacht en 
marechaussee zich op vier podia, met 
figuren in allerlei soorten uitrusting.  
Met audiovisuele ondersteuning kan de 
bezoeker daarover meer te weten komen. 
Zo is er een vitrine met een militair in 
uniform, waarvan elk onderdeel ‘aange
klikt’ kan worden en waarop dan over elk 
detail een toelichting volgt. Een bijzon
derheid is dat er speciaal een lage knop 
is aangebracht voor kinderen of mensen 
in een rolstoel, die de andere knopjes 
niet kunnen bereiken. Interactieve DVD
schermen met korte informatiefilms wor
den bij veel onderdelen opgesteld, terwijl 
uiteraard een groot aantal interessante 
objecten uit de vroegere musea de the
ma’s verlevendigen. Hierbij komen veel 
korte teksten in de Nederlandse en 
Engelse taal. Bezoekers die zich aan 
pracht en praal willen vergapen, komen 
ruimschoots aan hun trekken in de 

Pronkzaal. Twee wanden hangen vol met 
schilderijen, een vitrine herbergt antieke 
vaandels, in andere uitstalkasten van 
edele houtsoorten pronken topstukken 
uit de collectie. In het midden – op een 
speciaal vervaardigd Perzisch tapijt – 
staat een houten tafel, waaraan ook gedi
neerd kan worden.
In de laatste themazaal Toekomst is een 
grote witte bol opgehangen, waarop toe
komstprojecties worden getoond. “Nie
mand kan in de toekomst kijken”, zegt 
Staat, “maar er zijn wel allerlei scenario’s 
te bedenken.” Dat geldt ook voor de mili
tairtechnische ontwikkelingen, die op 
twee kleinere bollen geprojecteerd worden.
Op de thema-etage wordt ook de koffiebar 
gevestigd. Vanaf verschillende plaatsen 
op deze verdieping is het mogelijk een blik 
te werpen op de omgeving van het  
museum of in de immense expositiehal 
beneden. Hier komen grote objecten als 
voertuigen, tanks en geschut, terwijl boven 
in de hal talrijke vliegtuigen ‘zweven’. 
Onder het themagedeelte is 700 vierkante 
meter beschikbaar voor wisselexposities. 

Wie daar doorloopt komt in een educatief 
gedeelte, speciaal voor jongeren van zo’n 
acht tot veertien jaar. Simulators, (mili
taire) videogames en andere apparatuur 
geven antwoord op vragen als: ‘Hoe werkt 
een kanon, hoe een vliegtuig? Hoe zit een 
pantservoertuig in elkaar en hoe werkt 
camouflage?’

Kritisch binnen de perken 
Is het publiek – bijvoorbeeld de vrienden
stichtingen – betrokken bij de inrich
tingsplannen? Staat: “Niet meer dan bij 
het doelgroepenonderzoek, ooit in Delft. 
Het concept is door Jan Janssen (van het 
Militaire Luchtvaart Museum) en Fran
klin van der Pols (van het Legermuseum) 
gemaakt en door het bureau Koss 
man.dejong vormgegeven. We willen met 
het nieuwe museum een breed publiek 
aanspreken. Iedereen moet ervan kunnen 
genieten en niet alleen de hobbyisten.  
Wij zitten met het museum dicht op 
Defensie, maar we zijn géén ‘Defensie
voorlichting’ of ‘afdeling Werving en 
Selectie’. Er blijft een zekere afstand en 
we zijn kritisch binnen de perken. Musea 
zijn geloofwaardiger als ze kritisch mogen 
zijn. Alleen uitpakken over ‘hoe goed het 
wel is’ werkt niet. Evenmin als ‘weg met 
ons’. We vertellen dat de marechaussee 
Westerbork heeft bewaakt, dat er in Indië 
onschuldige slachtoffers zijn gemaakt ... 
Maar we zullen ook positieve kanten 
belichten. Je zoekt een balans.” 
Géén bezoekadvies van Staat: “Je kunt 
tamelijk afstandelijk door het museum 
gaan of je kunt gebruikmaken van de 
interactieve schermen en games die 
gericht zijn op educatie. Het Nationaal 
Militair Museum is groot en indrukwek
kend. Je moet je laten leiden door je 
gevoel.” 
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Op 10 mei 1940 begint de oorlog voor de 
Maastrichtenaren. De Duitsers bezetten 
de stad die van strategisch belang is  
vanwege de Maasbruggen. Via de over
gang over de Maas kunnen zij de Franse 
en Britse legers overrompelen. De Duitse 
list om de springladingen op de Maas
bruggen door commando’s onschadelijk 
te laten maken, mislukt deerlijk. De com
mando’s hebben zich ’s nachts moed inge
dronken en zijn niet in staat om hun actie 
goed uit te voeren. De Nederlandse troe
pen blazen de bruggen op, maar de Duit
sers leggen snel noodbruggen aan. Voor 
de Maastrichtenaren begint een periode 
van vier jaar bezetting. 

Dolle Dinsdag
6 juni 1944, DDay. De landing van de 
geallieerden in Frankrijk brengt hoop 
voor de bezette landen in WestEuropa. 
Na felle gevechten in Normandië stoten 
de geallieerde troepen in augustus pijlsnel 
door Frankrijk en België. De bevrijding 
van Maastricht lijkt nabij. Voordat het 
zover is, wordt de stad echter zwaar 

De Amerikaanse ‘invasie’ van 
Maastricht
door Edwin Ouwejan

Op 14 september 1944 bevrijden de Amerikanen Maastricht na een Duitse bezetting van precies vier jaren, vier 
maanden en vier dagen. Maastricht is de eerste Nederlandse stad die door de geallieerden wordt ingenomen.  
De Amerikanen gebruiken de stad vervolgens als rustoord voor hun vermoeide troepen. Zelfs wereldsterren als Fred 
Astaire en Marlene Dietrich komen ernaartoe om voor de GI’s op te treden. Even kunnen de Maastrichtenaren  
proeven van de Amerikaanse droom. 

getroffen. Slechts vier weken voor de 
bevrijding vindt er op 18 augustus een 
geallieerd bombardement plaats. In de 
avond van deze mooie en zonnige vrijdag 
bombarderen twaalf vliegtuigen van de 
Amerikaanse 379 Bombing Group de 
stad. Het doel van de aanval is om de 
belangrijke spoorbrug over de Maas te 
vernietigen. Via het spoor vervoeren de 
Duitsers troepen en materiaal vanuit Bel
gië naar Aken. De aanval mislukt jam
merlijk. Van de 156 afgeworpen bommen 
komt er slechts één terecht op de brug. 
Die blijft intact. Omliggende woonwijken 
aan beide zijden van de oever zijn niet zo 
gelukkig en worden zwaar getroffen. 93 
Maastrichtenaren verliezen hun leven.  
Er zijn vele gewonden en daklozen. Voor 
deze overlevenden van de aanval wordt de 
bevrijding een bitter moment.
Vanaf begin september gaan geruchten 
rond door de stad over die aanstaande 
bevrijding. Op 3 september wordt Brussel 
veroverd en een dag later Antwerpen. 
Geallieerde vliegtuigen gonzen voortdu
rend boven de stad. Duitse soldaten 

vluchten in een kilometers  lange stoet 
richting Aken. De Maastrichtenaren zien 
de Duitsers met gevoelens van opluchting, 
hoop en leedvermaak vertrekken. Oogge
tuige Hette de Jong beschrijft de chaos: 
“Heel Maastricht staat genietend langs de 
kant van alle straten (...). De meeste  
moffen zijn moe, ongeschoren, bang (...). 
De moffen nemen zo weinig mogelijk mee 
op hun vlucht. Ze proberen fietsen te ver
kopen en dan mee te rijden op auto’s 
waar ze prompt weer af worden getrapt 
door hun lotgenoten.” Ook NSB’ers voe
len de druk om weg te gaan. Zij hebben 
het zwaar zoals een zoon van een NSB’er 
zich herinnert: “Mensen waren hoopvol, 
wij niet. Links en rechts hoorde je al: jul
lie krijgen de kop eraf. Ik hoopte vurig dat 
de Duitsers de Amerikanen in zee terug 
zouden gooien. Zoveel wist je al: het gaat 
om jouw eigen hachie.” De meeste 
NSB’ers slaan begin september (Dolle 
Dinsdag) op de vlucht uitgejouwd door de 
Maastrichtse bevolking.
De spanning stijgt en het oorlogsgeweld 
komt steeds dichter bij de stad en haar  

Amerikanen rukken door België op naar 

Maastricht. (Foto US National Archives) 

GI’s van de Old Hickory-divisie op het Cörversplein dichtbij de (gesprongen) Sint 

Servaasbrug. (Foto Limburgserfgoed.nl)
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inwoners. Maastricht is voor de Amerikanen 
van belang om toegang te krijgen tot 
Aken en het achterliggende Ruhrgebied. 
Hiervoor moeten de Amerikanen de Maas 
oversteken en vervolgens door Zuid 
Limburg trekken. Onder zware tegenstand 
van de Duitsers trekt de Amerikaanse 
divisie Old Hickory op naar Maastricht. 
Old Hickory is de bijnaam van de 30e 
infanteriedivisie die daarmee is vernoemd 
naar Andrew Jackson. Deze zevende  
president van de Verenigde Staten droeg 
namelijk dezelfde bijnaam (‘old hickory’ 
zinspeelt op de taaiheid van iets of 
iemand). Als eerste Amerikaanse eenheid 
trekt de divisie België en Nederland  
binnen. Ook speelt de divisie een belang
rijke rol bij de doorbraak van de Siegfried 
Linie in oktober 1944 en de verovering 
van de eerste grote Duitse stad, Aken. 

Yanks!
Maastricht is nu frontstad. Op 9 en 10 
september 1944 woedt de strijd om het 
nabijgelegen Albertkanaal. Via de brug 
over de Maas bij Luik trekken de Ameri
kanen nu zowel via de oost als westoever 
op richting Maastricht. Uit vrees voor de 
gevechten en mogelijke wraakacties van 
de Duitsers vluchten veel Maastrichtenaren 
de grotten in van de Sint Pietersberg. 
Daar zijn ze beschermt tegen het zware 
artillerievuur. De Duitsers blazen de  
Sint Servaasbrug en de Wilhelminabrug 
op. Ook het spoorwegemplacement wordt 
grondig vernield. Bewoners vragen zich 
angstig af hoe heftig de Duitsers zich  
zullen verzetten. De Duitse commandant 
Landau heeft echter besloten een 
omsinge ling voor te zijn en trekt zijn  
troepen terug in noordelijke richting. 

De bewoners wachten in spanning af: 
“Om 5.15 uur zacht geratel. Dat moeten 
tanks zijn. Moffen? Amerikanen? Wachten, 
machteloos wachten. Opeens davert 
gejuich door Wijck! De hemel breekt open 
in één grote juichzang! En dan zie ik ze! 
Tanks! Yanks! Witte sterren! Ik tuimel 
twee trappen af en storm de straat op! 
Mensen, jullie hebben ze alleen nog maar 
gehoord, maar ik heb ze gezien, gezien, 
gezien!” Hette de Jong rent de Amerikanen 
tegemoet en valt struikelend in de armen 
van soldaat Preston K. Wright uit Kansas 
City en vraagt: “Do you speak English?” 
Het grijnzende antwoord van de Ameri
kaan: “No, Chinese!" Kinderen worden op 
de tanks gehesen en krijgen snoepjes en 
chocolade. De bevrijding is een enorme 
opluchting voor iedereen, alhoewel de 
angst voor een mogelijke terugkeer van de 
Duitsers blijft. NSB’ers die nog in de stad 
zijn, worden opgepakt. Vrouwen die ervan 
verdacht worden geheuld te hebben met 
de Duitsers worden publiekelijk vernederd: 
kaalgeschoren, uitgejouwd en bekogeld. 
De arrestaties van vermeende land
verraders verloopt chaotisch. Rekeningen 
uit het verleden worden vereffend en zelfs 
onschuldigen worden opgepakt. De 
omstandig heden in de gevangenissen zijn 
slecht; gevangenen worden regelmatig 
mishandeld. Pas als de dreiging van een 
Duitse tegenaanval toeneemt, verbeteren 
de omstandigheden. 

Amerikaans tintje
Na de bevrijding wordt Maastricht het 
hoofdkwartier van het Amerikaanse 9e 
leger van generaal Simpson. De Tapijn
kazerne in de stad wordt het centrum van 
militaire activiteiten in de regio. Ameri

kaanse troepen trekken door ZuidLim
burg richting Aken. In de regio worden 
verschillende opslagplaatsen en onder
houdscentra ingericht om het leger te 
ondersteunen. Met enorme stapels muni
tie en voedsel verandert heel ZuidLim
burg in een groot Amerikaans magazijn. 
Zwarte GI’s werken met man en macht 
om de voorraden efficiënt en snel naar de 
frontlinie te krijgen. In Maastricht zijn 
het Koningsplein en het Oranjeplein 
omgetoverd tot enorme voorraadschuren. 
De verleiding voor dieven is groot. Zwart
handelaars kunnen gestolen goederen 
voor veel geld verkopen aan de nooddruf
tige bevolking. De wegen in Limburg  
hebben flink te lijden onder het zware 
legermateriaal en het aantal verkeers
slachtoffers neemt schrikbarend toe. 
Amerikaanse soldaten worden gelegerd in 
de 30 scholen van de stad. Daarnaast 
worden soldaten bij de bevolking inge
kwartierd die daarvoor een mooie vergoe
ding krijgt. De Engelse taal spreken de 
Maastrichtenaren slechts mondjesmaat, 
maar met behulp van de taalrubriek in de 
lokale krant groeit hun woordenschat 
dagelijks. Een eerste belangrijke taalles  > 

Maastrichtenaren op een Amerikaanse half-

track. (Foto Limburgserfgoed.nl)

Generaal Simpson, commandant van het 

9e leger. 

Een Stoottroeper in grotendeels Amerikaans 

uniform maar met een Nederlandse helm. 

(Collectie Legermuseum)
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van bezorgde moeders aan hun dochters 
is: ‘keep your hands at home, please’. 
Hiermee moet de toenadering van hitsige 
Amerikaanse soldaten wat worden afge
remd. De Amerikanen toveren Maastricht 
om tot een ‘rest center’ waar de vermoeide 
en uitgeputte soldaten op krachten 
 kunnen komen. Het uitgaansleven krijgt 
een Amerikaans tintje. Clubs en dancings 
worden geopend met namen zoals Fox 
Hole, GI Joe’s en Danceland. De zeden in 
de stad worden losser. Dit tot grote zorg 

van zowel de kerk als de militaire autori
teiten. Pastoors waarschuwen vanaf de 
kansel voor de ongeoorloofde seksuele 
relaties. De Amerikanen zijn vooral bang 
voor de overdracht van geslachtsziekten 
en spionageactiviteiten. 

Nederlandse soldaten
In december 1944 voert het Duitse leger 
zijn laatste wanhoopsaanval in het  
westen uit, het Ardennenoffensief. Ook 
in Maastricht wordt gevreesd voor een 
terugkeer van de Duitsers. De bruggen 
over de Maas worden extra beveiligd en 
springladingen geïnstalleerd. De 
geruchten stroom groeit. Zo gaat het 
gerucht dat Duitse parachutisten in de 
stad geland zouden zijn. De onzekerheid 
en verwarring groeit en men tracht  
infiltranten op te sporen door verdachten 
typische Nederlandse woorden als  
‘Scheveningen’ en ‘scherpschutter’ uit te 
laten spreken. De Amerikanen willen de 
stad verdedigen en werpen verdedigings
linies op. Pas na de kerst kunnen de 
Maastrichtenaren weer rustig ademhalen. 
De Duitsers trekken zich terug en het 
offensief is mislukt. 
Naast de Amerikaanse troepen zijn er ook 
Nederlandse soldaten actief in de regio. 
Zij behoren tot reguliere of vrijwilligers
eenheden. De uniformen lopen uiteen: 
van de oude uniformen van het vooroor
logse leger tot overalls. De Bewakings
troepen (BT) worden op initiatief van de 
Amerikanen opgericht en vormen al snel 

de belangrijkste Nederlandse troepen in 
Maastricht die ook gesteund worden door 
prins Bernard in zijn functie als bevel
hebber der Nederlandse strijdkrachten. 
De manschappen krijgen buitgemaakte 
wapens en dragen blauwe overalls met 
een oranje armband. Ze nemen een aantal 
taken van de Amerikanen over die zo 
meer troepen vrij kunnen maken voor de 
strijd aan het front. 
Naast de Bewakingstroepen zijn de Stoot
troepen (ST) actief. Veel voormalige leden 
van knokploegen en andere verzetsgroepen 
worden lid van de ST. Prins Bernhard is 
ook hun commandant. De Stoottroepen 
worden ingezet vlak achter de geallieerde 
linies en patrouilleren ook in Duitsland. 
Die patrouilles zijn soms ware plunder
tochten: auto’s en vee worden meegenomen 
naar Nederland. Tussen de Stoottroepen 
en de Bewakingstroepen bestaat veel 
spanning, De ST krijgen betere uitrusting 
en wapens wat tot afgunst bij de BT leidt. 
Een belangrijk punt van onrust is dat de 
ST bestaan uit voormalige verzetslieden, 
terwijl de BT worden gevormd met vrij
willigers die niet in het verzet actief zijn 
geweest. Er zijn zelfs BT’ers die ervan  
verdacht worden dat zij hebben samenge
werkt met de Duitsers. Ook zijn er Maas
trichtenaren actief als tolk van de Ameri
kanen. Zo treedt Fernand Trippel in 
dienst van het Counter Intelligence Corps 
van de Amerikanen en helpt hij mee met 
het verzamelen van inlichtingen over de 
Duitse troepen. Tot slot worden er in 
Maastricht vrijwilligers geworven voor 
het Nederlandse leger. Deze zogenaamde 
oorlogsvrijwilligers moeten een bijdrage 
leveren aan de opbouw van de strijd
krachten. De Maastrichtse vrijwilligers 
vormen het 13e regiment infanterie dat in 
de stad wordt gelegerd. 

Rust keert terug 
Tot 1 september 1945 blijft Maastricht 
een rest center. Daarna verlaat een groot 
deel van de Amerikaanse troepen Europa. 
De rust keert terug in de stad. Kinderen 
kunnen weer gewoon naar school en de 
duivelse verleiding van de Amerikaanse 
overvloed en moderniteit is verdwenen. 
In Maastricht herinneren een aantal 
straatnamen en monumenten aan de 
bevrijding door de Amerikanen.  
Levende herinnering aan de bevrijders 
zijn de kinderen met een Amerikaanse 
vader. Als de GI’s verder trekken naar 
Duitsland of de VS, moeten velen van 
deze zogenoemde ‘bevrijdertjes’ helaas 
zonder vader opgroeien.

’Battle of the Bulge’, tijdens het Ardennenoffensief vreesden de Limburgers een terugkeer 

van de Duitsers. 

Amerikaans mitrailleurteam in de straten 

van Aken. Na de bevrijding van Zuid-

Limburg was de Duitse stad het volgende 

doel van de geallieerden. 
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Vijf voor twaalf
In een presentatie aan de Stuurgroep 
Defensiemusea vermeldde Heleen Bronder, 
verantwoordelijk voor onder andere  
marketing en communicatie, dat er nog 
222 dagen resteren voor de opening van 
het Nationaal Militair Museum. Dat lijkt 
veel, maar zonder de weekeinden blijven 
er aanzienlijk minder werkdagen over. 
Inmiddels heb ik de app Timeline op mijn 
iPad gedownload. Hiermee kan ik dagelijks 
bijhouden hoeveel seconden, minuten, 
uren, dagen, weken en maanden we nog 
hebben tot de opening. Op het moment 
dat ik dit schrijf, zijn er nog maar 202 
dagen tot aan 3 oktober. Wanneer u dit 
leest, zal er weer minder tijd over zijn. 
Tijd en geld. Het zijn altijd de belang
rijkste ingrediënten van een project.  
En zeker bij zo’n complex project als het 
onze, is het managen ervan een grote uit
daging. Sinds 1 januari 2014 gebeurt dat 
managen van tijd en geld van het project 
onder verantwoordelijkheid van brigade
generaal b.d. Theo Ent. Tijdelijk terugge

treden als voorzitter van de Vrienden en 
nu 100 procent van zijn tijd bezig ervoor 
te zorgen dat we straks op 3 oktober echt 
wat te vieren hebben. Niet alleen een 
prachtig museumcomplex in Soesterberg, 
maar ook een goede organisatorische 
inbedding van de vier museale vestigin
gen die straks gezamenlijk de Stichting 
Defensiemusea vormen. Dat vergt nog 
heel wat inspanning en overleg. Maar de 
vaart zit er weer in. Wel is inmiddels 
besloten om de overgang van Leger
museum naar Stichting Defensiemusea 
niet per 1 april, maar per 1 mei 2014 te 
plannen. Dat geeft wat meer ruimte op dit 
complexe overgangsdossier. 
Ondertussen gaat de bouw gestaag door. 
Elke keer wanneer ik op het museum
kwartier kom aanrijden, ben ik weer 
onder de indruk van de omvang van ons 
nieuwe Nationaal Militair Museum en van 
de kwaliteit van het ontwerp van de archi
tecten Claus en Kaan dat zo prachtig tot 
zijn recht komt in het door H+N+S ont

worpen landschap. 
En dat ook de door 
Kossmann.dejong 
ontwikkelde en 
door Bruns uitge
voerde tentoon
stelling daar naad
loos op aansluit, 
vind ik helemaal uniek. De geïntegreerde 
opdracht heeft hier echt z’n meerwaarde 
bewezen. 
En dan nu de laatste krachttoer. Het 
inrichten van het depot, het plaatsen van 
de soms erg grote objecten, het afronden 
van de thematische presentaties. Het 
wordt, inclusief het ophangen van de 
vliegtuigen, een complexe en uitdagende 
logistieke operatie. Wat mij betreft: alle 
verloven ingetrokken en met elkaar de 
schouders eronder om op 3 oktober 2014 
een geweldig openingsfeest te beleven!

Chris Ronteltap
algemeen directeur Legermuseum

Er zal dit jaar – een eeuw nadat de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak – veel over het 
krijgsgebeuren van 19141918 worden 
geschreven. Maar het was niet alleen 
wapengekletter. Minstens zo fel werd  
de tekenpen gehanteerd om de vijand 
belachelijk te maken, te wijzen op diens 
(vermeende) valse en wrede optreden en 
dit af te zetten tegen het nut en het edele 
karakter van het eigen optreden. Overigens 
konden sommige karikaturisten vaak even 
genadeloos zijn over de eigen partij of  poli
tici, voor zover de censuur daar geen stokje 
voor stak! Historicus Paul van Damme 
heeft een kostelijk boek samengesteld 
Vriend over Vijand. De Grote Oorlog in 
spotprenten. Hierin heeft hij een vierhon
derdtal prenten in kleur uit de periode van 
de FransDuitse oorlog (1870) tot en met 
het Verdrag van Locarno (1925) verzameld. 
Ze stammen uit diverse landen, soms zijn 

   boekenkast

Bijtende spot van vriend 
over vijand
door Hans van Lith

het prenten uit kranten en (satirische)  
tijdschriften, dan weer prentbriefkaarten 
of affiches, een andere keer zijn het strips. 
We zien bekende tijdschriften als onder 
andere Simplicissimus, de Notenkraker, 
Punch, Le Rire, Kladderadatsch,  
La Baïonette en Die Muskete aan ons oog 
voorbijtrekken. Den Damme heeft de 
onderwerpen van spot in negen hoofdstuk
ken onderverdeeld, zoals Deelnemers, 
Politiek Leiders, Leven aan het front en 
Leven onder bezetting. Een selectieve 
bibliografie, een nuttige lijst van tekenaars 
van spotprenten en een register sluiten de 
uitgave af.

Vriend over vijand. De Grote Oorlog in 

spotprenten, Paul van Damme, 2013, 350 

pagina’s, geïllustreerd, 39,99 euro,  

ISBN 978 94 014 0695 6 NUR 680/689.  
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Duitsland besefte eind negentiende eeuw 
dat het behoefte had aan een maritiem 
steunpunt in OostAzië. Niet alleen uit 
het oogpunt van machtspolitiek, maar ook 
vanwege zijn groeiende handel met China 
en voor de reparatie en het bunkeren van 
schepen. Als voorbeeld diende het Britse 
Hongkong. Het oog viel op de baai van 
Kiautschou. Maar de vraag was hoe 
Duitsland dit gebied in bezit kon nemen 
zonder in conflict te komen met China of 
andere landen. Politieke steun aan China 
direct na de ChineesJapanse oorlog in 
18941895 leverde geen Chinese toe
stemming voor een steunpunt op. De 
moord op twee Duitse missionarissen in 
Shantung gaf Duitsland echter aanlei
ding het begeerde gebied in bezit te 
nemen. 

Inname van Kiautschou
De Duitse keizer Wilhelm II zond vanuit 
Shanghai drie oorlogsschepen naar de 
baai van Kiautschou. Op 14 november 
1897 landden soldaten van de Duitse 
marineinfanterie. Het Chinese garnizoen 
bood geen enkele weerstand.
Op 6 maart 1898 sloten Duitsland en het 
door de oorlog met Japan verzwakte  
China een verdrag, waarin werd bepaald 
dat Duitsland het gebied rond de baai van 

De val van de Duitse kolonie 
Kiautschou in 1914  
door Popko Noordhoff

Sinds 1898 bezat het jonge Duitse keizerrijk de kolonie Kiautschou in China. Deze lag rond de gelijknamige baai 
in de provincie Shantung. Al kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog viel de kolonie. Japanse en Britse 
troepen veroverden haar in november 1914. 

Kiautschou voor 99 jaar zou pachten. Een 
strook van 50 km rond het pachtgebied 
werd een neutrale zone. Ook kreeg Duits
land het recht om binnen een afgesproken 
gebied in Shantung kolen te winnen en 
daarheen een spoorweg aan te leggen.
Op 27 april 1898 verklaarde keizer  
Wilhelm II Kiautschou officieel tot 
‘Schutzgebiet’. GrootBrittannië, Frank
rijk en Rusland beschouwden deze nieuwe 
kolonie als het begin van verdere Duitse 
expansie in OostAzië. Als reactie hierop 
namen ze bezit van Weihaiwei, 
Kwangtschouwan en Port Arthur. 

Opbouw en bestuur 
Het Schutzgebiet bestond uit een baai 
met eilandjes en 552 km2 vasteland. De 
neutrale zone had een omvang van 7.650 
km2. De hoofdstad van de kolonie was 
Tsingtau, voorheen een vissersdorp. 
In Tsingtau leefden rond 1910 ongeveer 
1.800 Europese burgers, 2.400 militairen 
en 36.000 Chinezen. De kolonie werd 
bestuurd vanuit het Reichsmarineamt en 

niet zoals bij de andere Duitse kolonies 
vanuit het Reichskolonialamt. De reden 
hiervoor was de primaire functie van 
Kiautschou als steunpunt voor de vloot. 
De gouverneur, altijd een hoge marine
officier, was direct verantwoording schuldig 
aan de staatssecretaris van Marine  
Groszadmiral Von Tirpitz. De gouverneur 
was de hoogste militaire en civiele autori
teit in Kiautschou. 
De Duitsers gingen voortvarend te werk 
met de opbouw van de kolonie. Vooral 
onder gouverneur Von Truppel (1901
1911) kwam veel tot stand. Tsingtau 
kreeg twee havens naast de bestaande 
vissershaven. Veel bouwwerken verrezen, 
zoals overheidsgebouwen, postkantoren, 
stations, scholen, kerken, hotels, bank
gebouwen, clubhuizen, fabrieken en een 
grote brouwerij, de Germania Brauerei. 
Aan de zeezijde werd een boulevard aan
gelegd met hotels en stranden. Door de 
vele bouwwerkzaamheden maakte de 
Rijksdag in Berlijn zich zorgen over de 
hoge kosten. 

Franse prentbriefkaart met een Japanse aanval. (Collectie Popko Noordhoff)

Prentbriefkaart met het zinken van de Japanse 

kruiser Takachiho door de Duitse torpedo-

boot S90. (Collectie Popko Noordhoff)
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Prentbriefkaart met afbeeldingen van  

gouverneur Meyer-Waldeck, het gouverne-

mentsgebouw in Tsingtau (nu stadhuis), 

Duitse huizen in Tsingtau, en de 

Diederichsstein, een voormalig monument 

in Kiautschou ter ere van de Duitse inname 

van de kolonie. (Collectie Popko Noordhoff)
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De militaire aanwezigheid bestond uit het 
3e Seebatallion bestaande uit 1.200 marine
infanteristen, ondersteund door een  
afdeling marineartillerie, een marine 
veldbatterij en een ruiterdetachement. 
Later kwamen hier nog bij een pionier
compagnie van de marine en een 
machinege weercompagnie. Jaarlijks wer
den in Duitsland 1.000 man opgeroepen 
om dienst te doen in Kiautschou. Zij 
waren gelegerd in de Bismarck en de 
Iltiskazerne in Tsingtau. Het Gouverne
mentslazarett speelde een centrale rol in 
de medische verzorging in Kiautschou, 
voor zowel de Europese als de Chinese 
bevolking. 
Aan de zeezijde van de stad bevond zich 
een aantal forten, Fort Hutschienhuk 
met drie pantsertorens met 15 cm snel
vuurgeschut en twee 24 cm kanonnen en 
Fort Yunisan met vier 21 cm kanonnen. 
De haven werd verdedigd door de Tsingtau
batterij met twee snelvuurkanonnen en 
twee 15 cm kanonnen. Op een heuvel 
boven de stad lag Fort Bismarck met een 
groot ondergronds commandocentrum, 
vier in pantserkoepels geplaatste 28 cm 
kusthouwitsers die 360 graden konden 
draaien en een aantal verspreid opgestelde 
kanonnen. Op de Iltisberg bevond zich 
een batterij met twee 10,5 cm snelvuur
kanonnen en een batterij met zes stuk
ken vestinggeschut van 12 cm. Aan de 
landzijde lagen vijf infanterieversterkin
gen. Een eventuele aanval werd van  
zeezijde verwacht en ten onrechte niet 
van landzijde. 
Tsingtau bezat ook een klein en ongun
stig gelegen vliegveld. De luchtmacht 
bestond uit twee Rumpler Taube 
vliegtuigen, waarvan er een crashte  
in juli 1914.

Begin van de oorlog
In de zomer van 1914 heerste er een  
ontspannen sfeer in Tsingtau. In juni had 
GrootBrittannië nog een vlootbezoek 
gebracht aan Kiautschou. Britten en  
Amerikanen genoten  van het strandleven 
in het ‘Oostende van het Verre Oosten’. 
Begin augustus was een polowedstrijd 
tegen een Brits team uit Shanghai gepland. 
Zo schrijft de Duitse marinevlieger  
Gunther Plüschow in zijn memoires. 
De spanningen in Europa namen echter 
toe en de gebeurtenissen volgden zich 
snel op. Op 4 augustus verklaarde Groot
Brittannië Duitsland de oorlog. Japan dat 
reeds lang zijn oog had laten vallen op het 
grondstoffenrijke Shantung en de Duitse 
kolonie, stelde Duitsland een ultimatum 

om Kiautschou aan Japan over te dragen. 
Het beriep zich hierbij op een bijstands
verdrag met GrootBrittannië. Na het  
verstrijken van het ultimatum verklaarde 
Japan Duitsland de oorlog.

De strijd om Tsingtau 
Op 27 augustus nam de Japanse vloot, 
versterkt met twee Britse oorlogsschepen, 
posities in voor de kust van Kiautschou 
en blokkeerde de toegang tot de baai.  
Het OostAziëeskader van viceadmiraal 
Von Spee had tijdig Tsingtau verlaten, waar
door er enkel nog een torpedoboot, drie 
kanonneerboten en de Oostenrijkse kruiser 
Kaiserin Elisabeth in de haven lagen.
Begin september vonden de eerste lan
dingen plaats van Japanse en Britse  
soldaten ten noorden van Tsingtau.  
Later gevolgd door een tweede landing ten 
oosten van Tsingtau. Vanaf 28 september 
was Kiautschou aan de landzijde volledig 
ingesloten. Dagelijks vonden nieuwe  
ontschepingen plaats, zodat uiteindelijk 
het aantal geallieerde militairen meer 
dan 58.000 bedroeg tegenover ongeveer 
4.900 aan Duitse zijde. De Japanners 
vielen massaal de Duitse stellingen aan 
waarbij zij zware verliezen leden. Onafge
broken beschoot de Duitse artillerie de 
aanvallers, ondersteund door vuur van de 
kanonneerboot Jaguar en de kruiser  
Kaiserin Elisabeth. De Taube bleef, 
ondanks de Japanse vliegtuigen, zijn  
verkenningstaken uitvoeren en trad ook 
als primitieve bommenwerper op. De  
torpedoboot S90 slaagde er in door de 
blokkade heen te breken en torpedeerde 
de Japanse kruiser Takachiho.
Een Japans offensief op 31 oktober werd 
afgeslagen. Na hevig vuur van de Japanse 
28 cm houwitsers en van de kanonnen 
van het Britse linieschip Triumph 
bestormden de Japanse troepen de  
vestingen van Tsingtau opnieuw.  
Nu verdreven ze de Duitsers, die zonder 
munitie waren geraakt.
Op 7 november 1914 bood gouverneur 
MeyerWaldeck de Japanse commandant 
de overgave van Kiautschou aan. De Duitse 
militairen gingen als krijgsgevangenen 
naar Japan, de burgers mochten blijven. 
Aan Duitse kant waren ongeveer 700 
doden en gewonden te betreuren, aan 
geallieerde zijde zo’n 1.600.
Japan hield Kiautschou bezet, maar ver
trok na Chinees protest in 1922. In 1938 
veroverde Japan het gebied voor de twee
de keer. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
kwam het weer in Chinese handen. 

HET HUIDIGE 
TSINGTAU
Tsingtau, nu Qingdao, behoort tot de 

grootste havens ter wereld. De stad 

bezit nog steeds een mooie boulevard 

met voormalige Duitse hotels, woon-

huizen, gebouwen, de Duitse club met 

Biergarten, kerken, de ondergrondse 

ruimten van Fort Bismarck en het 

imposante woonhuis van de Duitse 

gouverneur. De Germania Brauerei is 

nu de bekende Tsingtao Brewery. De 

auteur bezocht het gebied in 2012.

Duitse wachtpost te Kiautschou  

afgebeeld op prentbriefkaart.  

(Collectie Popko Noordhoff)
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In 1814 verliet de laatste Franse soldaat ons land en 
werd de Koninklijke Landmacht opgericht, een eeuw 
geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit, 70 jaar 
terug in 1944 startte de bevrijding van Europa: 
Normandië, Market Garden met ‘Arnhem’, werd 
Walcheren bevrijd, was het Ardennenoffensief,  
25 jaar geleden viel de Muur. 2014 is internationaal 
een jaar van herdenken.

Waarschijnlijk voor het laatst zijn bij de herdenking in Arnhem 
Britse en Poolse veteranen aanwezig. Mannen van nu in de 90, 
‘die het zelf hebben meegemaakt’. Dat geldt ook voor de Ameri
kanen die ZuidLimburg, Eindhoven en Nijmegen bevrijdden. 
Maar ook voor de Canadese, Poolse, Nederlandse en andere 
geallieerden die de Duitsers verdreven uit Breda, Zeeuws
Vlaanderen, de Scheldemonding en later Noord en West
Nederland … 
Voor de generaties na hen is het alleen geschiedenis. 
Dat speelt uiteraard helemaal voor de Eerste Wereldoorlog. 
Vroeger was hier in ons land weinig interesse voor, ‘want we 
zijn toch neutraal gebleven’. Maar het besef groeit dat de ‘Grote 
Oorlog’ – ook zonder slagvelden en onafzienbare oorlogskerk
hoven in Nederland – van enorme invloed is geweest op ons 
sociaal en economisch leven. De koopvaardij en visserij verloren 
tientallen schepen en hadden meer dan 1.200 slachtoffers te 
betreuren door torpedo’s en zeemijnen. Voorts vielen er 25 keer 
bommen op ons grondgebied! Daarom wordt nu ook ‘19141918’ 
uitgebreid herdacht: onder andere met een tentoonstelling van 
oorlogsprenten van Jan Sluijters in museum De Fundatie in 
Zwolle, met een speciale expositie in Huis Doorn, met een  
tentoonstelling in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in  
Groningen over geïnterneerde Britse zeelieden en met speciale 
thematijdschriften. Spectaculair is de registratie door de inter
nationale organisatie Europeana 19141918 (met hoofdzetel in 

2014, een jaar van herdenken 
door Hans van Lith

Zo stelden de Duitsers zich de verovering van Antwerpen in 

1914 voor.

MEER INFORMATIE  
www.100jaargrooteoorlog.be (Toerisme Vlaanderen & Brussel)

www.dendoodendraad.be (grensgemeenten Essen en Kalmthout)

www.inflandersfields.be (museum In Flanders Fields, Ieper)

www.antwerpen14-18.be (onder andere schipbrugorganisatie, 

vredescentrum Antwerpen)

www.europeana1914-1918.eu (databank over 1914-1918)

www.klm-mra.be (Koninklijk Museum van het Leger en de 

Krijgsgeschiedenis in Brussel)

www.limburg1914-1918.be (Toerisme Provincie Limburg, België)

www.liege1418.be (herdenkingen 1914-1918 in Luik en omgeving)

www.bastognewarmuseum.be (museum slag om Bastogne 1944)

www.paysdebastogne.be (onder andere herdenkingen 1914-1918 

en 1944-1945)

www.verduntourisme.com (Verdun 2014)

www.visitBerlin.de/de/artikel/100-jahre-erster-weltkrieg  

(tentoonstellingen) 

www.airbornemuseum.nl (museum Hartenstein in Oosterbeek)

www.huisdoorn.nl (Huis Doorn)

www.museumdefundatie.nl (museum De Fundatie in Zwolle)

www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl (Scheepvaartmuseum in 

Groningen)

www.bevrijdingsmuseum.nl (Nationaal Bevrijdingsmuseum 

Groesbeek)

Den Haag) van documenten, foto’s en herinneringen voor een 
algemeen toegankelijke databank (in vele talen). 

In Flanders Field
Veel manifestaties zijn er natuurlijk ook in België, Frankrijk, 
GrootBrittannië en Duitsland. In Antwerpen wordt in oktober 
– in samenwerking met de Nederlandse genie – een schipbrug 
over de Schelde gelegd. Ter herinnering aan de brug waarover 
in oktober 1914 Belgische troepen de belegerde stad introkken 
en vele tienduizenden vluchtelingen de wijk konden nemen 
richting Nederland. Het Koninklijk Museum van het Leger en 
de Krijgsgeschiedenis in Brussel en het oorlogsmuseum ‘In 
Flanders Fields’ in Ieper pakken uit met speciale exposities over 
de Eerste Wereldoorlog. Aan de BelgischNederlandse grens 
worden herinneringen opgehaald aan de ‘dodendraad’, de Duit
se grensversperring die onder 2.000 volt spanning stond. België 
besteedt in 2014 ook aandacht aan die andere oorlog 19391945, 
mede omdat ‘Bastogne’ dit jaar 70 jaar achter ons ligt. De 
komende Nieuwsbrieven berichten daarover! Evenals over de 
nog oudere geschiedenis toen Napoleon over Europa heerste, 
maar in 1815 definitief het veld moest ruimen.
Bijgaand – onvolledig – overzicht van interessante websites 
bevat meer informatie over activiteiten betreffende 19141918 
en 19391945. Ze kunnen helpen bij het beter leren kennen van 
de geschiedenis en bij het besef dat vrijheid niet vanzelfspre
kend is.
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Eindelijk was het dan zover. Medio decem
ber 2013 was de gehele wapenzolder van 
het museumgebouw aan de Korte Geer te 
Delft ontruimd op één vuurwapen na.  
De rest van de (vuur)wapencollectie was al 
overgebracht naar het nieuwe depot in 
Soesterberg. Het moment was nu aange
broken om de gehele collectie verlofplich

Overdracht verlofplichtige wapens van museumcollectie

200 jaar Koninklijke Landmacht, samen
gesteld door een team militairhistorici, 
begint met de vroege vuurdoop van het 
Nederlandse leger op de slagvelden van 
QuatreBras en Waterloo in 1815. Hiervoor 
is ruim aandacht, maar helaas wordt nau
welijks een woord besteed aan de daarop
volgende strijd van de jonge landmacht op 
Frans grondgebied. De vermelding dat de 
twee commandanten van de geallieerde 
legers, Wellington en Blücher, na afloop 
van de slag bij Waterloo elkaar de hand 
schudden bij Belle Alliance klopt niet.  
Wellington zelf heeft dit al ontkend. Dit 
voorval vond vrij zeker enkele kilometers 
zuidelijker plaats. 
Het boek gaat verder met de vechtscheiding 
van België en Nederland. Interessant is het 
volgende deel over de vele veranderingen 
die de landmacht in de tweede helft van de 
negentiende eeuw doormaakt. Een verle
vendiging is overigens dat de auteurs ‘ech
te’ personen een deel van het verhaal laten 

   boekenkast

Twee eeuwen landmacht
door Ed Coumans

vertellen. Bijvoorbeeld P.G. Booms, die het 
woord krijgt als jong luitenant tot jaren 
later als minister van Oorlog. 
We lezen dat bij de mobilisatie van 1914 
lering is getrokken uit de fouten in 1870, 
toen het op voet van oorlog brengen van 
het leger erg gebrekkig verliep. De Neder
landse generale staf leert ook van de  
Eerste Wereldoorlog. Veel technische 
innovaties neemt het leger over. Niet het 
tankwapen, want daarvoor zou ons land te 
drassig zijn. Het Interbellum is een zwarte 
tijd voor de landmacht door de vele bezui
nigingen. In mei 1940 is het zwakke 
Nederlandse leger kansloos tegen de Duit
sers. Natuurlijk krijgt de Tweede Wereld
oorlog veel aandacht. Ook de strijd in 
Indië tussen 1946 en 1950 ontbreekt niet. 
De pagina’s hierna gaan over de Neder
landse landmacht in de Koude Oorlog. Het 
laatste hoofdstuk beschrijft de herstructu
rering van het leger begin jaren negentig 
en de missies naar onder meer Bosnië en  

200 jaar Koninklijke Landmacht 1814-2014, 

Ben Schoenmaker (red.), 2014, gebonden, 

295 pagina’s, geïllustreerd, 29,90 euro, 

ISBN 9789089531278.

Afghanistan. Het boek eindigt tamelijk 
pessimistisch met de vele bezuinigingen 
van de laatste jaren. De parallel met het 
Interbellum is niet te missen. 
200 jaar Koninklijke Landmacht is een 
goed leesbaar boek, fraai vormgegeven en 
rijk geïllustreerd. En als je de moeite wilt 
nemen, kun je met je smartphone of tablet 
via de Layarapp aanvullende informatie 
krijgen op internet.

Chris Ronteltap een toespraak waarin hij 
de geschiedenis van het gebouw aan de 
Korte Geer vanaf 1602 schetste en waarin 
hij de eeuwenlange verbondenheid tussen 
Delft en Defensie aangaf. Daarna overhan
digde hij het laatste wapen aan Ed Braam, 
de ploegleider WWM van Politieregio  
Den Haag. Deze overhandigde het wapen 
vervolgens weer aan Teus van Vulpen, 
medewerker Bijzondere Wetten van  
Politiedistrict Eemland Noord (onderdeel 
van Politieregio Utrecht). 
Hans Evertse, wapenbeheerder van het 
Legermuseum, bedankte Ed Braam voor 
de prettige samenwerking die hij de afge
lopen jaren van hem en zijn ploeg mocht 
ondervinden. Hierna werden de genodig
den door Evertse over de lege wapenzolder 
geleid om te bewijzen dat er echt geen 
wapens meer waren achtergebleven.

Hans Evertse 
stafmedewerker wapen en munitiebeheer 
Legermuseum

Op de voorgrond v.l.n.r. Dirk Staat (directeur collecties), Chris Ronteltap (algemeen  

directeur Legermuseum), ploegleider WWM van Politieregio Den Haag Ed Braam,  

medewerker Bijzondere Wetten van Politiedistrict Eemland Noord Teus van Vulpen en  

Hans Evertse (stafmedewerker wapen- en munitiebeheer).

tige wapens administratief over te dragen 
aan de Politieregio Utrecht, omdat het 
nieuwe depot in die regio is gelegen. Op 
17 december is dit ook daadwerkelijk uit
gevoerd met een symbolische overdracht, 
waarbij het laatste wapen is overgedragen 
aan de Politieregio Utrecht. Voorafgaande 
aan de ceremonie hield algemeen directeur 
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Op naar 3 oktober
Museumterrein krijgt vorm

Eind januari is een lading betonnen drakentanden afgeleverd in Soesterberg. Ze worden 
als decor in het landschap bij het museum geplaatst. Drakentanden worden gebruikt om 
vijandelijke tanks tegen te houden.

In maart is het eerste speeltoestel geplaatst op het museumterrein: in het houten speel
vliegtuig kunnen kinderen in de huid te kruipen van een piloot of passagier.

Het omliggende terrein van het museum wordt gereedgemaakt voor bezoekers. Goed is te 
zien hoe de schanskorven vorm krijgen (rechts), en een van de waterhoudende kraters 
waar dieren voedsel kunnen vinden. 

Carla Marcus (tekst en foto’s)
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