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EERSTE WERELDOORLOG IN NEDERLAND 
De herdenkingsperiode van ruim vier 

jaar is inmiddels voorbij, maar de 

belangstelling voor deze oorlog 

wordt er niet minder om. 

Integendeel, laat het onderstaande 

artikel van Herman van Zanten zien. 

Je zou het misschien niet 

verwachten, maar ook in ons land 

werden tijdens die oorlog 

loopgraafstelsels aangelegd. In 

Koerier 170 van december 2018 

gingen we daar al even op in. Daarin 

werd ook verwezen naar een recente 

informatiebijeenkomst in Ede. Onze 

lezer en auteur Herman van Zanten 

was daarbij aanwezig, en was zo 

vriendelijk daarover onderstaand 

artikel te schrijven. Dank Herman! 

 

LOOPGRAVEN TE EDE 
Voorwoord 

De Koerier nr. 170 wijdde een korte inleiding 
aan een loopgravenstelsel uit de tijd van de 
Eerste Wereldoorlog (blz.18).  
Niet die van de bekende fronten, maar een 
stelsel op een vrijwel vergeten plekje op de 
eigen vaderlandse bodem, op de Eder Heide. 

Het complex is in het landschap voor de 
kenner nog heel goed als zodanig  te 
herkennen.  
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN) tekenen de contouren van het gehele 

stelsel zich zelfs na 100 jaar nog heel 
duidelijk af in de oorspronkelijke samenhang.  

Met recht een historisch unicum. 
 

 
De Eerste Wereldoorlog. 
De noodlottige schoten van Gavrilo Princip op 
28 juni 1914 te Sarajewo, maakten een 
sluimerende keten van oorzaak en gevolg los, 

die in een tijdsbestek van enige maanden op 
een wereldoorlog uitmondde. Nederland bleef 
dan wel neutraal, maar aan die vurig 
verlangde neutraliteit waren zware 
consequenties verbonden. Zo moest 
Nederland naar alle zijden z’n verdediging op  

 
orde hebben, het leger mobiliseren: vier jaar 
lang bleef het gemobiliseerde leger paraat. 
Het land mocht geen partij kiezen, en 
vreemde soldaten, die de grens overschreden 

hadden, werden dan ook ongeacht de 
nationaliteit, voor de duur van de oorlog 
geïnterneerd. Meegevoerd wapentuig werd 
dankbaar in beslag genomen.  
Het was in feite niet zo dat Nederland op 
eigen gezag neutraal bleef, maar eerder dat 
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Nederland door de grootmachten neutraal 

werd gehouden. Een klein doch essentieel 
onderscheid. Zeker Duitsland kwam dat 
uitstekend van pas. Het beschikte zo over 
een min of meer vrije in- en uitvoerhaven. 
Min of meer, want Nederland moest wel aan 
Engeland volledige lippendienst bewijzen, en 
ook Duitsland maakte het Nederland niet echt 
gemakkelijk. Op zee maakte Engeland de 

dienst uit, en Nederland moest zich daar 
willoos, machteloos naar voegen. 
Onwelgevallige schepen of scheepsladingen 
werden botweg in beslag genomen. Zelfs de 
doorvoer van zand en grind kon in de Engelse 
ogen geen genade vinden. Duitsland zou het 
immers kunnen gebruiken voor de bouw van 
z’n betonnen stellingen (protest 1916). 

Duitsland riposteerde laconiek ‘welnee, ’t is 
voor de slechte wegen in België; kom zelf 
maar kijken!’. En zie, zowaar lag daar in 
België ineens een keurig stukje weg ten 
gerieve van de inspecteurs.  Koningin 
Wilhelmina noemde het oorlogskabinet van 
Cort van de Linden niet voor niets 
minachtend het ‘slappe knieën kabinet’. De 

Engelsen hielden het gewoon bij kabinet  
‘Kurt unter den Linden’. 
 
Nederland werd daarnaast overstroomd door 
Belgische vluchtelingen. Ze werden in zekere 
mate ‘gastvrij’ ontvangen, en in verscheidene 
kampen opgevangen, onder andere ook op de 

heide bij Ede, ‘voor de nettere menschen’, 

zoals de plaatselijke krant pontificaal 
vermeldde. Kamp Nunspeet daarentegen was 
zelfs berucht, niet in het minst door de hoge 
kindersterfte. Na de oorlog stuurde Nederland 
België een vette rekening voor gemaakte 
onkosten. Het heeft de verhouding tussen de 

beide landen in het interbellum jarenlang op 
scherp gezet.  
Die neutraliteit bracht ook met zich mee, dat 
men op het gebied van de uitrusting gelijke 
tred diende te houden in de gewapende vaart 
der volkeren, althans op z’n minst die indruk 
zou pogen te wekken. De helm werd 

geïntroduceerd, enige handgranaten 
gefabriceerd, in 1916 maar liefst al 1000 

stuks, en geopteerd voor moderne 
houwitsers, mortieren en mitrailleurs. En ook 
werden in de loop van de oorlog proeven met 
prikkeldraad en gasbescherming genomen. 
De Nederlandse legerleiding volgde de 

nieuwe ontwikkelingen op het oorlogsgebied 
aldoende met grote belangstelling. 
Nederlandse officieren bezochten als neutraal 
waarnemer het front, en zo maakten ze daar 
kennis met de volledig vastgelopen 
stellingenoorlog. Daarnaast publiceerde de 

vaderlandse pers in alle openheid – althans 
voor zover ze daar echt inzage van kregen, 
en dat was heel weinig - over de 
gebeurtenissen aan alle fronten van deze 

oorlog. 

 
De Nederlandse loopgraven. 
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog was majoor 
Willem Froger1 de grote man achter het 
ontwerpen en beschrijven van loopgraven 
voor het Nederlandse leger. Hij stond aan de 
basis van de voorschriften, welke vanaf 1916 
tot in de jaren ’20 verschenen. Maar zoals de 

loopgravenoorlog zich in 1914 ontwikkelde, 
was het bijna een nieuw, onverwacht en 
onbekend fenomeen, waar niemand rekening 
mee had gehouden. Bijna, want de 
ervaringen van de stellingenoorlog uit de 
Japans – Russische oorlog, 1904 – 1905,  
waren al lang weer in het vergeetboek 
geraakt. De gevechtsstellingen in de Sja-Ho 

Vallei rond het dorp Li Tsja Poe, en bij Port 
Arthur (nu Lu Sjoen Tsjang, 旅顺港) waren 

een duidelijke voorbode van hetgeen een 
toekomstige oorlog zou brengen.  
 

 

Afbeelding uit een artikelenreeks Het 
hoofdaanvalsfront van Port Arthur en zijn 

nabijverdediging van D. van den Berg in de 
Militaire Spectator 1910-1912.  

http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/ 

 

                                                           
1 Ter informatie zijn enkele artikelen van Froger en 
reacties daarop te vinden via: 
 http://www.kvbk-

cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0424-01-
0067.PDF 

 http://www.kvbk-
cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0606-01-
0097.PDF 

 http://www.kvbk-
cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0741-01-
0120.PDF 

 http://www.kvbk-
cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1918/1918-0145-01-
0025.PDF 

Met zijn artikelen uit de Militaire Spectator. 

http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0424-01-0067.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0424-01-0067.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0424-01-0067.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0606-01-0097.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0606-01-0097.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0606-01-0097.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0741-01-0120.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0741-01-0120.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1917/1917-0741-01-0120.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1918/1918-0145-01-0025.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1918/1918-0145-01-0025.PDF
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1918/1918-0145-01-0025.PDF
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Afbeelding uit een artikelenreeks Het hoofdaanvalsfront van Port Arthur en zijn nabijverdediging van  
D. van den Berg in de Militaire Spectator 1910-1912.  

 

Maar er werd zoals steeds geen lering uit 
getrokken. 

 

 

Loopgraaf in aanleg, let op de bekleding met zoden 

In 1914 begonnen de Nederlandse divisies 

oefenloopgraven aan te leggen. Aanvankelijk 
nog afzonderlijke loopgraven, maar in 1917 
werden grotere stelsels aangelegd, soms 
deels geconstrueerd zoals de in de diepte 
uitgewerkte stelsels op de Franse slagvelden.  

Grote stelsels werden aangelegd in Rucphen, 
Kaatsheuvel, Woensdrecht en Ede. Dat in 

Ede, op het uitgestrekte defensieterrein op de 
Eder Heide aan de Kreelse Kop was het 
grootste complex, compleet met 
ondergrondse schuilplaatsen, en zelfs een – 
bescheiden - Niemandsland. De ontwerper  
was Kapitein Schultz van het 11e Regiment 
Infanterie. 
Het ontwerp volgde het in de oorlogsjaren 

gebruikelijke systeem in drie linies, de 
frontlijn, en daarachter een 2e en 3e linie, 
onderling verbonden door 
verbindingsloopgraven of sappen. De 3e, de 

achterlinie, aansluitend op 
transportloopgraven naar het achterland voor 
de aanvoer van manschappen en materieel. 
Het gehele stelsel van loopgraven aan het 

front was bezaaid met uitkijkposten, diepe 
ondergrondse schuilplaatsen, talloze 
betonnen mitrailleurposten, uitvalsloopgraven 
en luisterposten.  
Op de Eder Heide beperkte men zich tot één 
vijandelijke loopgraaf vóór het stelsel, met 
tussen de twee aldus gevormde fronten een 
bescheiden terrein met uitgegraven 

bomkraters, zijnde het Niemandsland. 
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Aanleg van een schuilplaats

LAND-   EN  ZEEMACHT 
“Ons Leger”, ---- De Nederlandsche 

Vereeniging “Ons Leger” zal bij voldoende 

belangstelling harer leden den 13en Augustus 
a.s. [1918] een schijngevecht doen houden 
(bestorming en verdediging der loopgraven) 
te Ede.’  
 
Althans ‘bij voldoende belangstelling’, en die 
was er!  De beschrijving van die dag geeft 
ons een goed inzicht in het oefengebruik van 

het stelsel, zoals dat is aangelegd bij Ede. 
Vanuit het dorp kuierde het gezelschap, 
officieren van allerlei pluimage, deftige 
dames en heren, onder vrolijke kout, 
ontspannen en op hun gemak naar de Eder 
heide. 
 

‘De Nederlandsche Vereeniging “Ons Leger” 

meende nuttig en aangenaam werk te doen 
met voor hare leden in dezen vacantietijd een 
excursiedag te organiseeren naar de groote 
militaire manoeuvre-terreinen te Ede. 
Meer speciaal zou de excursie een bezoek 
beteekenen aan een complex loopgraven, op 
de wijde Edesche heide, aangelegd naar 

teekeningen van het westelijk of oostelijk 
front gepubliceerd in “l’Illustration”, en 
gedeeltelijk ook ontworpen naar aanwijzingen 
van deskundige militairen die het westelijk 
front bezocht hebben. 
Om elf uur kwamen de deelnemers, waarbij 

zich tal van officieren van verschillende 

wapens hadden aangesloten, voor het Post- 
en Telegraafkantoor te Ede te zamen, waar 

zij door den heer Henry van der Schriek uit 
Rotterdam, lid van het hoofdbestuur der 
Vereeniging “Ons Leger” werden begroet. 
Dadelijk werd daarop de wandeling 
ondernomen naar de Edesche hei.‘t Was een 
uitgezochte dag voor zulk een excursie, 
prettig en zonnig weer met een licht frisch 

briesje. De verre hei lag onder een sluier van 
lichte lila erica, die te bloeien begint. 
 
Over den weidschen paarsen grond, 
waarlangs laag zilvergrijze wolken dreven, 
kwam van verre cavalerie aangereden, fijne 
silhouetten van de ranke ruiterfiguren, wat 

denken deed aan een schilderij van Hoynck 
van Papendrecht. 

 
 [ … ] ‘Overste Meyberg heette de bezoekers 
welkom en verklaarde hun de indeeling van 
het terrein dat een stelsel van loopgraven te 

zien geeft, zoals zij voornamelijk aan het 
Westelijk front worden aangetroffen. Van de 
hoogte, waarop wij stonden konden wij, 
volgens de aanwijzigingen van overste 
Meyberg, duidelijk de loopgraven 
onderscheiden. Eerst de eerste loopgraaf, en 
dan 150 meter verder de verdedigingslinie. 

Daartusschen het bekende “niemandsland” 
waarin kunstmatige “trechters” gegraven, 
welke zoals men weet ontstaan door het 
ontploffen van granaten.  
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site https://Hoynck-van-Papendrecht 

 
Verder onderscheidden wij diverse 

draadversperringen en de holle heuvels, 
waarin de mitrailleurs verborgen zaten. Maar 

dit alles zouden wij straks beter van nabij 
zien als we een tocht zouden maken door de 
loopgraven zelf. Want allereerst zou ons een 
aanval gedemonstreerd worden, een overval 
van den vijand in de eerste verdedigingslinie. 
Duizend man troepen zouden aan deze 
demonstratie meedoen. Op een sein van den 

commandant zou eerst het artillerie-vuur 
worden ingezet, dan begint de aanval, de 
stormtroepen rukken vooruit om de eerste 
linie te nemen en achter hem  
 aan volgen de zogenaamde “golven”. Is de 
eerste linie genomen, wat gewoonlijk 

gebeurt, dan begint de tweede 

verdedigingslinie zich te verdedigen. 
Lichtpistolen en vuurpijlen dienen als seinen 
als de telephoon, waarmede de commandant 
zijn orders geeft, bijgeval wordt 
stukgeschoten. 
 

Na deze uitleg werd met de slag een aanvang 
gemaakt. Onder artillerievuur, omhoog 
schietende lichtkogels,  geratel van 
mitrailleurs, rook en handgranaten stormen 
de mannen voorwaarts. Het schouwspel is 
boeiend en interessant, maar duurt slechts 
kort. 

[ … ] ‘In enkele minuten is het boeiende 
militaire schouwspel afgelopen en wordt de  

 
loopgraaf als genomen beschouwd, en de 

operatie als ten allen deele gelukt. In 
troepjes stroomen onze veldgrauwen, de 

hoofden met de platte helmen als ijzeren 
schildjes [= model M16] afgedekt, het terrein 
af’. 
Na het daverende schouwspel mogen de 
bezoekers onder leiding van Overste Meyberg 
het systeem met z’n steunpunten en 
schuilplaatsen bezichtigen. 

 

 

Luisterpost met mitrailleur 

[ … ] Hiermede waren wij aan het einde van 
onzen interessanten tocht. De heer Henry 
van der Schriek, als lid van het hoofdbestuur 
der vereeniging “Ons Leger” dankte overste 
Meyberg voor zijn prettig geleide en leerzame 

informaties. Zeker had de vereeniging met 

https://hoynck-van-papendrecht/
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deze excursie weer haar doel nagestreefd, 

het sympathie-gevoel voor ons leger te 
versterken. 
Dezen morgen had ons allen doen zien, hoe 
ons leger waakzaam blijft voor de 
verdediging van het land. Wij allen hopen en 
bidden, zeide de heer van der Schriek, dat 
ons vaderland buiten den oorlog mag blijven, 

maar als ook ons land het lot zou treffen dan 
weten wij toch zeker dat ons leger ons tot het 
uiterste zal verdedigen. 
 

 
 
Met den wensch dat speciaal Ede spoedig van 
de gevreesde Spaansche ziekte mocht bevrijd 
worden, besloot de heer van der Schriek zijn 

dankwoord, dat luide instemming vond bij de 

ineen kring geschaarde aanwezigen, die 

daarop een driewerf hoera uitbrachten op de 

overste Meyberg. 
Deze excursie bracht allen een groote 
voldoening, en zal er zeker toe bijdragen om 
leger en volk nader tot elkander te brengen. 
 ‘Zelfs de dikste dames lieten zich niet van 
hun nieuwsgierigheid afschrikken. Maar toch 
heel comfortabel vonden zij het niet. 

“Ontzettend toch, voor die arme jongens!” 
deden medelijdend de dames’. 
 
Het is slechts een kort, haast nonchalant 
zinnetje in dit verslag, men leest er zo 
overheen: ‘Met den wensch dat speciaal Ede 

spoedig van de gevreesde Spaansche ziekte 
mocht bevrijd worden,…   
Wij weten nu beter. De ziekte, met de 

Amerikaanse troepen naar Europa 
meegebracht, stond  nog maar net aan het 
begin van z’n verschrikking. De ziekte 
breidde zich in de jaren na 1918  razendsnel 

tot een wereldwijde epidemie uit, een ware 
pandemie, die meer slachtoffers zou eisen 
dan alle slachtoffers van de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog bij elkaar. Men schat dat circa 
2,5 tot 5% van de totale wereldbevolking van 
toen aan het virus is bezweken.  
Nog ging het gezelschap, onwetend van hun 

duistere toekomst, onbekommerd naar huis. 
Ook ‘de dikste dames …’ maar daar zullen we 
het discreet maar niet over hebben. 

 

 
 

Aanleg thuisloopgraaf op het terrein van de feesthallen te Frankfurt am Main, april 1915. 
Nagebouwde verdedigingswerken moesten het thuisland een indruk geven van het dagelijks leven aan het 

front. Het werd voor het publiek een geliefd zondagnamiddaguitstapje. Origineelgetrouw nagemaakte 
loopgraven met schuilplaatsen, mijngangen en schietgaten  tot geïmproviseerde slaapplaatsen aan toe, waren 

onder andere in Berlijn, Frankfurt en Wenen te bezichtigen. 
Het soldatenleven wordt daarin als een idyllische, avontuurlijke belevenis voorgesteld. 
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De Kreelseweg is de weg op de foto, bovenaan van links naar rechts.  
De vierkanten rechts: prehistorische raatakkers?

Een dergelijke gezellige uitgaansdag voor het 

belangstellend publiek – een dagje 
‘loopgraven’ - was zeker niet uniek voor Ede 
of zelfs voor Nederland. Ook elders wilde men 

het publiek een idee geven van het leven in 
een loopgraaf. Op de foto’s uit die tijd ziet 
men een keurig gezelschap, heren met hoge 

hoed, dames in het lang met parasol en bont 
bevederd, vreedzaam, druk lachend, achter 
elkaar de smalle loopgraaf in kuieren, om er 
na enige tientallen meters vrolijk weer uit 
klimmen. Gerieflijk langs de trappen omlaag 
en omhoog. Een echte publiekstrekker 
‘ervaar het leven van de jongens in de 

loopgraven’.  
Die ‘arme’ jongens wisten wel beter, maar 
verzwegen in alle talen het onnoemlijke 
tegenover het thuisfront. 
 
Dit concept uit de oorlogsjaren was overigens 

al enige jaren na de Eerste Wereldoorlog 

achterhaald. Aan de andere zijde van de 
Kreelseweg, een kleine 400 meter naar het 
zuiden, ligt nog een loopgravencomplex. Dat 
stamt echter uit de jaren ’30 van de vorige 
eeuw. Geen stelsel meer met drie linies, 
maar een linie gevormd door één 
onregelmatige enkelvoudige loopgraaf, zoals 
ze ook in 1939 - 1940 in de Grebbelinie 

werden toegepast. 
 
2018 
De eerste stap om het Eder complex aan de 
vergetelheid te ontrukken, is uitgegaan van 
de Stichting Erfgoed Ede en van het Platform 

Militaire Historie Ede. Het Platform beschikt 

over een prachtig nieuw museum in de oude 
Smederij van de voormalige Arthur 
Koolkazerne te Ede. De naam van het 

museum is dan ook heel toepasselijk ‘De 
Smederij’. Het museum geeft een schitterend 
beeld van de oorlogsdagen ’40 – ‘45, zoals 

die in de regio Ede beleefd zijn. Het museum 
is elke dinsdag geopend van 13.00 tot 17.00 
uur, adres Verbindelaarsweg 100, 6711 VD 
Ede. Website www.PlatformMHE.nl.  
Via de routeplanner is het museum het 
gemakkelijkst te bereiken via de Eikenlaan.   
 

Op vrijdag 7 december 2018 gaf Gerard 
Gijsbertsen, een der bevlogen vrijwilligers 
van het Platform, een boeiende lezing over 
het oude, vergeten loopgravenstelsel op de 
Kreelse Kop, Eder Heide. Hoewel schaars zijn 
er nog wel informatie en foto’s van de aanleg 

beschikbaar. De genodigden voor deze 

bijeenkomst bestonden uit een breed scala 
van overheidsinstanties en belangstellenden.  
Na de voordracht ging het de hei op voor een 
bezoek aan de loopgraven, gewapend met de 
AHN-hoogtekaart, voorzien van tekst en 
uitleg.  

Hoewel het een vochtige, donkere dag was, 
hadden de weergoden tijdens de wandeltocht  
mededogen. Het nog ongerepte 
heidelandschap op zich is ook bij dit sombere 
weer even adembenemend als vroeger.  Maar 
anders dan toen, in 1918, deed de heide nu 
niet zozeer aan ‘een schilderij van Hoynck 

van Papendrecht’  denken.  

http://www.platformmhe.nl/
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Kreelse Kop,  Coördinaten 52.052747  5.699206 (midden complex); topografische atlas 176-177  452-453

De donkere wolken boven het uitgestrekte 

heidelandschap riepen meer het beeld op van 
die ridder uit de bekende middeleeuwse 
legende, die dwalend over de heide daar in 
ruil voor zeven jaar rijkdom zijn ziel aan de 
duivel verkocht … nu settet mi u siele tot 

enen pande, ende secht mi, hoe langhe dat 
ghi wilt leven … … 
Het gezelschap had gelukkig plannen van 
geheel andere aard, en zo doemde al spoedig 
de eerste heuveltjes op. 
 
Het eigenlijke terrein van de loopgraven is nu 

begroeid met wat verspreide bosschages. 
Alleen de lage heuvels aan de rand geven op 
de eerste blik aan, dat er in het verleden op 

deze plek grondverzet is geweest. Door de 
begroeiing is de samenhang van het stelsel 
als zodanig niet meer te herkennen.  Zelfs 

overste Meyerberg zou er thans geen raad 
mee geweten hebben. Slechts aan de hand 
van de hoogtekaart zijn de verschillende 
onderdelen te traceren. 
Oorspronkelijk waren ze,  getuige de foto’s, 
breed uitgegraven en de wanden vervolgens  
bekleed met plaggen.  Op de bodem houten 

vlonders. De schuilplaatsen waren tot vijf 
meter diep uitgegraven, het plafond versterkt 
met spoorrails en met een dikke laag balken 
en aarde ‘bomvrij’ afgedekt. En verder van 
alle toenmalige gemakken, zoals veldtelefoon 
voorzien. 

Na de oorlog werd het gehele complex aan 

z’n eenzame lot overgelaten. Het verval der 
jaren, geholpen door de buurtbewoners 
bouwden het langzaam af tot z’n huidige 
toestand. De tijd was arm, en men kon alles 
van waarde goed gebruiken. 

Het verloop van de loopgraven is nu, na 100 
jaar nog opmerkelijk goed te volgen, 
sommige loopgraven tot kniehoogte, anderen 
nog mansdiep. En met de AHN-kaart in de 
hand is het tracé nog volledig terug te 
vinden. Alleen van de schuilplaatsen is – 
althans op het oog -  niets meer van over. 

Misschien dat een kleine uitgraving daar licht 
op kan werpen, maar voorlopig is dat nog 
niet geoorloofd. Dat zal de toekomst moeten 

brengen. 
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Overige relicten in Nederland. 
Van de stelsels in Rucphen, Kaatsheuvel en 
Woensdrecht zijn nog slechts enkelvoudige, 

en hier en daar dubbele loopgraven te 

traceren.  Op het AHN zijn de sporen nog 
terug te vinden. Gerard Gijsbertsen bericht: 
 
‘Ik heb de lijst van prof Klinkert er nog even 
bij gepakt. Die vermeldt:  
- Rucphense Heide en Seppe  

- Woensdrechtse Heide  
- Rechter Heide (tussen Goirle en Riel)  
- Kaatsheuvel  
 
Aanvankelijk dacht ik dat hij met de Rechter 
Heide Woensdrecht bedoelt, maar het is een 

aparte locatie, soms aangeduid als Regter 
Heide. Op het AHN heb ik deze locaties nog 
eens nagezocht. Bij Seppe vind ik niets, west 
van Rucphen een complex dat op het eerste 

oog lijkt op een loopgraafstelsel, maar bij 
inzoomen eigenlijk niet die karakteristieken 
heeft. Misschien de vorm van een 

groepsopstelling? Een raadsel dus. 
Bij Woensdrecht vind ik op enige afstand van 
elkaar drie loopgraafstelsels. Maar eigenlijk 
zijn het allemaal enkele of soms dubbele 
loopgraven, en geen samenhangend 
systeem. Al lijkt ook hier op één van de drie 
locaties een niemandsland gegraven te zijn 

met bomkraters. 
Bij Goirle vind ik nog wel loopgraven, die 
zeker interessant zijn. Linksonder op de 
afbelding iets dat lijkt op een eenvoudig 
stelsel van misschien twee linies. Daarboven  

 
daar naar toe een naderingsloopgraaf (sap) 
met misschien een luisterpost.  
Bij Kaatsheuvel een enorm lange, 

enkelvoudige loopgraaf, met korte uitlopers. [ 

De vorm doet merkwaardigerwijs sterk 
denken aan de omschrijving in het Bildheft 
Neuzeitlicher Stellungbau, 1944, Blatt 1, 
zoals die ook in de Pantherstellung is 
toegepast.] Zie de afbeeldingen op blz. 13. 
     

De conclusie blijft dus, dat zover bekend bij 
Ede het enige complex ligt dat een volledig 
stelsel heeft nagebootst met drie linies, 
verbindingsloopgraven en luisterposten, en 
daarbij dan ook nog eens een Niemandsland 
met een loopgraaf van de tegenstander’. 
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Rucphen (boven) en Woensdrecht 1 (onder) 

 

  



 

DE KOERIER NO. 171  JANUARI 2019 

13 

 

Goirle, Rechter Heide 

 

 

Kaatsheuvel, met een detail hieronder 

 

 

Detail BNS, Blatt 1 

 

Pantherstellung 1945 

De toekomst. 
Alleen in Ede is dus nog een compleet 

loopgravenstelsel overgebleven.  Het is wel 
duidelijk, dat we hier met een uniek 
historisch monument hebben te maken. Maar 
het is een vergeten monument.  
Een eerste stap is er bekendheid aan te 
geven door middel van publicaties. Voorts om 
te beginnen ter plekke een degelijk  

informatiebord, zoals dat bijvoorbeeld ook 
overal  bij de elementen van de Grebbelinie is 

gebeurd, en ook onder andere aangeven op 
het bord ‘Ede- en Ginkelse Heide’ nabij de 
ingang van het Losloopgebied Ederheide / De 
Drieberg. 
De medewerking van alle bij het gebied 

betrokken overheidsinstellingen is uiteraard 
cruciaal. 
Dan verdergaand historisch onderzoek in de 
diverse archieven. En wellicht een 
archeologisch onderzoek  ter plekke naar 
eventuele resten van de diep uitgegraven 

schuilplaatsen. 
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Tenslotte, niet het minst belangrijk, de 

ontwikkeling van het gebied: hoeverre maak 
je het zichtbaar en / of toegankelijk? Wat is 
het passende evenwicht tussen de huidige 
natuur en het kenbaar maken voor een 
breder, belangstellend publiek. En als kers op 
de taart, hopelijk in de niet al te verre 
toekomst, bijvoorbeeld een reconstructie van 

zo’n toenmalige schuilplaats. En niet te 
vergeten, de beschermde status verkrijgen. 
Teveel herinneringen uit het verleden zijn   al 
door verwaarlozing, verval, desinteresse 
verloren gegaan. 
 

 
 
Maar we hoeven het wiel niet uit te vinden. 
Veel historische plekken in Nederland zijn op 
deze wijze aan het verleden ontworsteld. 

Denk slechts, om dicht bij huis te blijven aan 
de Grebbelinie, het Werk aan de Daatselaar,  
Fort Buursteeg en de Post van Lambalgen. 

 
 
De expertise is onder ons. Lezers met 
suggesties, voorstellen, hulp, kunnen contact 
op nemen met Gerard Gijsbertsen, via 
www.PlatformMHE.nl 

Herman van Zanten 

 

 
Maskering, oftewel  camouflage, goed of fout? 

http://www.platformmhe.nl/
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Loopgravencomplex Kreelse Kop - Ede 
Stichting Erfgoed Ede (SEE)  -  Platform 
Militaire Historie Ede (PMHE) – 
Vereniging Oud Ede (VOE) 
 

Legenda: 

A Loopgraaf van de aanvallende partij 
B Niemandsland met gegraven  
 granaattrechters 
C (Overdekte) luisterpost voor zes man 
D Naderingsloopgraaf of  
 verbindingsloopgraaf (sap) 
E Plaats van het prikkeldraad 

F Eerste linie (voorste lijn of vuurlinie) 
G Loopgraaf voor snelle nadering van  
 tweede linie naar eerste linie 
H Verbindingsloopgraaf naar tweede 
 luisterpost 
I Verbindingsloopgraaf van eerste linie naar 

 tweede linie 
J Mitrailleurnesten en schijnopstellingen 

K Verbindingsloopgraaf van de eerste linie 
 naar de tweede linie 
L Tracé van de voormalige motorcrossbaan 
M Tweede linie (steunlinie) 
N Mogelijke locatie van munitienest, 

 wachtlokaal of gewondennest 
O Verbindingsloopgraaf van de tweede linie
  naar de derde linie 
P Mogelijke locatie van de latrine 
Q Steunpunt 
R Derde linie (reserve linie) 
S Onbekende constructie, nader onderzoek 

 gewenst! 
T Mogelijke locatie van de slaapgalerij 
 

 
Bronnenopgave 
 Lezing van Gerard Gijsbertsen in museum 

De Smederij, Ede, 7 december 2018. 
 Info t.a.v. auteursrechten: www.delpher.nl.  
 Met vriendelijke toestemming om in het 

artikel op te nemen: citaat krantenverslag 
1918, historische foto’s aanleg loopgraven, 

schilderij van Jan Hoynck van Papendrecht. 
 Krantenverslag 1918: BINNENLAND. EEN 

EXCURSIEDAG VAN DE VER. „ONS LEGER”. 
"De Maasbode". Onbekend, 14-08-1918. 
Geraadpleegd op Delpher op 13-12-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04
:000187915:mpeg21:a0030.  

 Google maps. 
 Hoogtekaarten: Aktueel Hoogtebestand 

Nederland, AHN. 
 Jan Hoynck van Papendrecht.  

De site https://hoynck-van-papendrecht.nl 
geeft prachtige schilderijen van deze 
kunstenaar weer. Met name zijn schilderijen 

van militairen te velde doen inderdaad sterk 

aan de hier omschreven situatie denken.  
 Van Sinte Gheertruden minne.  
 Paul Moeyes. Buiten schot. Nederland 

tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 
ISBN 978 90 295 8901 7; over Nederlands 
neutraliteit. 

 Foto’s aanleg loopgraven 1918 op blz. 5, 6, 
7 en 8: Nationaal Archief/Collectie 

Spaarnestad Photo. Uit blad Het Leven, 
1918.  

 Recente kleurenfoto’s: eigen archief. 

 Voorschrift inrichten stellingen – Deel VI 

Gevechts-, Afwachtings- en 
Gemeenschapsdekkingen. Koninklijke 

http://www.delpher.nl/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000187915:mpeg21:a0030
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000187915:mpeg21:a0030
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Militaire Academie 1933.  

 

 

“Wanden bekleed met plaggen”; zie blz. 10 

Bron van de tekeningen onderaan bladzijde 
10 en onderaan bladzijde 11. Weliswaar is 
dit voorschrift uitgebracht 15 jaar na het 

einde van de Eerste Wereldoorlog, maar de  
kans is groot dat de situatie aardig overeen 
komt met die in die oorlog.  

 Voorschrift inrichten stellingen – Deel IX 

Maskeering. Koninklijke Militaire Academie 
1931. Afbeelding onderaan bladzijde 14.  

 Verzameling van pionier-technische 
gegevens. Koninklijke Militaire Academie 
1935.  

 The Illustrated War News, september 29, 
1915. Afbeelding Duitse stelling onderaan 
deze bladzijde.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

De Duitsers waren tijdens de Eerste Wereldoorlog het verst gevorderd in de “kunst” van de stellingbouw. 

 

 


