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Fortmanoeuvres in het Vechtplassengebied 

De geschiedenis van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHW) kent vele aspecten. Een 

tot nu toe vrij onbekend aspect zijn de jaarlijkse 
militaire oefeningen, die tussen 1881 en 1914 in 
de Linie werden gehouden. Ze waren van groot 
belang om de inzetbaarheid van de forten met 
daarin gelegerde troepen en hun bewapening op 
peil te houden. Van een aantal oefeningen is een 
verslag gemaakt en verschenen artikelen in kran
ten. Zo ook van de oefening in het noordelijke ge
deelte van de NHW in 1883. 

'Fortmanoeuvres' 
Tijdens de Frans-Duitse oorlog in 1870-1871 was 
het Nederlandse leger gemobiliseerd en was ook 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in staat 
van verdediging gebracht. Die mobilisatie duurde 
slechts negen weken, maar er kwamen toen allerlei 
gebreken aan het licht, onder meer aan de verde
digingswerken in de Linie. Zo waren er bomvrije 
kazernes voor de fortbezettingen, remises voor de 
kanonnen en bergplaatsen voor munitie nodig. Bo
vendien diende het aantal forten te worden uitge
breid, evenals het inundatiestelsel. De Vestingwet 
van 1874 voorzag toen in de nodige modernisering 
van de Linie. 
Ook was gebleken, dat de verdediging al in vre
destijd veel beter voorbereid kon worden. Een 
belangrijk element in die verdedigingsvoorberei
ding waren de oefeningen 'in den vestingoorlog', 
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Uitlegger met een8 cm-kanon, ca. 1890. 

die vanaf 1881 jaarlijks in wisselende delen van de 
NHW plaatsvonden. Van 20 augustus tot 7 sep
tember 1883 vormde het gebied tussen Naarden en 
Maarssen het decor van dergelijke oefeningen, ook 
wel 'fortmanoeuvres' genoemd. Deelnemende on
derdelen waren van de infanterie uit Gouda, de ar
tillerie uit Amsterdam, 's-Gravenhage en Naarden 
en de genie uit Utrecht. Het Korps pontonniers uit 
Dordrecht deed mee met 20 pontons, die met een 
stoomboot waren aangevoerd. Gewoonlijk werden 
de ijzeren pontons gebruikt voor het bouwen van 
bruggen, maar bij deze oefeningen zouden ze als 

Kaart van de oefeningen in her Plassengebied, 1883. 
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Kolonel J. H. Krornhout- hier in de rang van 
generaal-majoor· in vol ornaat cc. 1890. 

platte schepen voor troepenvervoer worden inge
zet. De oefeningen stonden onder leiding van de 
kolonel der Genie J.H. Kromhout. 

We beperken ons hier tot de oefeningen in het zui
delijke gedeelte van het oefengebied, het Vechtplas
sengebied. Ook in dit opzicht week het oefenterrein 
af van dat van voorgaande oefeningen uit 1881-
1882 vanwege de permanent aanwezige plassen als 
'inundaties'. Echte inundaties werden er natuurlijk 
niet gesteld. Er waren in het zuidelijke oefenterrein 
overigens niet zoveel troepen aanwezig; de meeste 
legeronderdelen zaten in Naarden en omgeving. 

De vele voorbereidingen waren op zich ook al te 
bescl1ouwen als oefeningen. Als eerste moesten 
de inkwartiering en proviandering van troepen 
worden geregeld, de schietoefeningen voorbereid, 
enzovoorts. Dat vereiste veel overleg met de burge
meesters in de betrokken gemeenten. Deze waren 

verantwoordelijk voor de inkwartiering en moes
ten ook de huizen aanwijzen, waar soldaten moes
ten worden ondergebracht. Met name in Breukelec 
ontstond hierover ontevredenheid onder de bevol
king. Vele kwartiergevers waren echter wel blij met 
de extra inkomsten die inkwartiering opleverde
Omdat in enkele dorpen niet voldoende inkwar
tiering mogelijk was, richtten de troepen enkele 
tentenkampen in. Verder was om oponthoud bij d.e 
bruggen over de Vecht te voorkomen, de tol voor 
militairen, paarden, wagens en kanonnen van te
voren afgekocht. 
Fort Nieuwersluis maakte overigens geen deel uit 
van deze oefeningen. Het hoofdlnvartier van de 
verdedigende partij was gevestigd te Vreeland, dat 
van de aanvallende partij te Hilversum. Tussen 
de forten moesten telegrafische verbindingen tot 
stand worden gebracht. 
Door al deze voorbereidingen begonnen de ge
vechtsoefeningen pas op 27 augustus. Ze beston
den uit een negental oefeningen met in samenhang 
daarmee kleine praktische oefeningen. Overigens 
konden niet alle oefeningen vanwege de kosten of 
vredesbeperkingen worden uitgevoerd; daarom 
werden er ook papieren bevelen en opdrachten 
verstrekt en deelscenario's uitgegeven. 

Oefenscenario 
Het oefenscenario ging er van uit dat een vijande
lijk leger Nederland was binnengevaUen. Na ver
tragende acties was het Nederlandse Veldleger te
ruggevallen op de NHW en de vijand stond op het 
punt de Linie aan te vallen. 

De forten Kijkuit, Spion en Tienhoven hadden een 
bezetting van elk 70 man. Voor de verdediging van 
het terrein buiten de forten waren bewakingstroe
pen ingedeeld. De verdedigers beschikten verder 
nog over drie uitleggers met een kanon van 8 cm 
en een aantal vletten voor bewaking en verkenning. 
De forten waren in staat van verdediging gebracht 
zoals dat in de Memorie van Verdediging was vast
gelegd. Bovenop de bomvrije wachthuizen was een 
borstwering voor geweerschutters ingericht en de 
kanonnen stonden opgesteld in emplacementen. 
Net buiten de forten lag een wachtpost en de wegen 
waren afgezet met geveld hakhout als versperring. 



FORT S l' IO.,. 
( ·I : 50 0 ) . 

@-~IIJ•l 

In de dorpen ten oosten van het Plassen- en inun
datiegebied zoals Loosdrecht en Kortenhoef waren 
bewakingsposten ingericht en werden patrouilles 
in de wijde omgeving uitgevoerd. De Vechtdor
pen hadden kleine bewakingseenheden met hier 
en daar versterkingen, onder meer bij de bruggen 
over de Vecht. 
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Memorieplattegrond 'lan Fort Spion, 1882. 

Aanval en verdediging 
De gevechtsoefeningen namen tien dagen in beslag 
en vonden zowel overdag als 's nachts plaats. Het 
precieze tijdsverloop van de oefeningen is in het 
verslag niet vermeld. 
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Plattegrond 11an het d?rp Vreeland met ,;ersterkinger. tijdens oe 
'oefeningen in den vestingw rlog' van 20 augusrus-7 seotember 

1883. Het geschut in de barrerijen Hen I op de westoever van oe 
Vedit kan de Kleizuwe en de Vechtaijk in noordelijke en zuide
lijke richting ;Jnder vuur houden. Zo nodig moest de l/ed1tbru1 
worden of gebroken om te voorkomen, dat de vijand nier achter 
de NHV I zou kunn<:n komt'fl. 

Toen de vijandelijkheden op 27 augustus begon
nen, werden de voorposten ten oosten van de 
Vechtplassen en de 'inundaties' als eerste aangeval
len en na een hevige strijd moesten deze worden 
opgegeven. In de dagen en nachten erna volgden 
offensieve verkenningsacties door de vijand, die 
echter alle konden worden afgeslagen. Vooral 's 
nachts was het opereren in een voor de vijand on
bekend en in totale duisternis gehuld terrein zeer 
moeizaam. 
Toch lukt het enkele aanvallers om 's nachts door 
te dringen naar de Vechtbruggen in Loenen en 
Maarssen en daar de Nederlandse vlag vanaf te ha
len; dit als teken dat de bruggen waren 'veroverd'. 
De verdedigers namen het initiatief voor een grote 
tegenaanval met steun van het geschut op de for
ten, de veldartillerie en de uitleggers. Na de eerste 
vorderingen moesten zij zich echter terugtrekken 
vanwege de vijandelijke overmacht. Hierna kwam 
de vijand in actie met een grote stormaanval van
uit posities op ca. 1.000 meter van de hoofdverde
digingslijn. Onder het gedreun van kanonvuur en 

vuurpijlen voor verlichting rukte de vijand op o"--e;
de accessen. Gelijktijdig zou de infanterie op poa-
tons de plassen oversteken; maar deze laatste actie 
ging niet door vanwege het slechte weer. Daardcxr 
kon de verdedigende infanterie, het veldgeschut, è 
uitleggers en het nog inzetbare remisegeschut V--..ri 

de forten de verzwakte aanval afslaan. Daarmee 
kwam op 7 september een einde aan de gevechts
oefeningen. Niet alle troepen konden direct naar 
hun garnizoen terugkeren. Het materieel had noga: 
geleden door de oefeningen, het vochtige weer en 
de modder en moest eerst gereinigd worden. 

Tijdens de oefeningen deden zich enkele bijzonde
re en opmerkelijke zaken voor. Nieuw en als proef 
was het gebruik en de opstelling van een elektrische 
lamp met spiegel als zoeklicht op een van de forten 
en op de toren van de N.H.-kerk te Vreeland om 
het voorterrein te verlichten. Voor de stroomvoor
ziening van deze la.mp was een locomobiel, een 
kleine verplaatsbare stoommachine nodig; al dit 
materieel met bedieningspersoneel werd gehuurà 
van de fa. W Smit te Slikkeveer. 
Voor belangstellende officieren waren de forten 
op zondag 2 september en woensdag 5 september 
1883 ter bezichtiging opengesteld. 

Bij schietoefeningen met kanoimen moesten be
woners in de directe omgeving ramen openzetten 
om te voorkomen, dat deze door de zware dreunen 
bij het schieten zouden springen. Men gebruikte 
weliswaar alleen granaathulzen met los kruit ( dus 
:wmlt:r granaat) maar desondanks hadden meerde
re inwoners schade geleden. Een kanon, dat tussen 
het huis en de schuur op het erf van de weduwe 
Klijmeij te Oud~Maarsseveen stond opgesteld ver
oorzaakte bij het afschieten enige schade. Die be
stond uil hel gebroken ruiten, afgevallen dakpan
nen en scheuren in de muren. De hurgemeester 
van Maarsseveen bemiddelde nog bij het verkrij
gen van een schadevergoeding bij het Ministerie 
van Oorlog. 

Pers en publiek 
Het moet voor de bewoners van de dorpen en 
boerderijen in de Vcchtstreek ook wel een enerve
rende tijd zijn geweest; tijdens nachtelijke oefenin-



gen was slapen er door het kanongebulder niet bij. 
Dan gingen vele inwoners maar liever de weg op 
om te kijken of er nog wat te beleven viel. 
Onder meer Hel Nieuws van den Dag deed verslag 
van deze oefeningen; op 13 september 1883 be
richtte de krant: 
En dezen winter zal in de lange donkere avonden 
bij het flikkeren van het haardvuur, nog menigmaal 
door bwger en boer gesproken worden van het vree
selijke ge.schiet en van de pikdonkere augustus- en 
septembernachten, waarin de onverschrokken pon
tonniers met hunne platboomde ijzeren vaartuigen 
over de breede en diAw~ils onstuimige plassen staken, 
om de vijandelijke infanterie dicht bij de te verrassen 
forten te voeren. 
Want de burgerij nam een levendig en daardoor zelfs 
dikwijls vrij lastig aandeel in de manoeuvres; tot 
midden in den nacht waren de bewoners en land
hoeven op en bij den weg, om te zien of de lichtstra
len van het afgeschoten stuk geschut niet tegen de 
donkere lucht weerkaatsten, gevolgd door het ram
melend geluid van het kanonschot. 

Soms liepen burgers de miJitairen ook flink in de 
weg: Die belangstel/ende bewoners van huizen en 
hoeven hinderden nu en dan de bewegingen der 
troepen wel eens: ook waren ze oorzaak, dat de fort
bezettingen des nachts wel eens onnodig door het 
alarmsignaal uit den slaap werden gewekt, omdat 
de schildwacht vijanden meende te bespeuren, waar 
slechts nieuwsgierigen waren. 

Voor Koning en Vaderland 
Hoewel de oefeningen een geënsceneerd karakter 
hadden, leverden ze waardevolle informatie en 
ervaringen op en tot 1914 zouden de jaarlijkse oe
:eningen in de vestingoorlog in de NHW worden 
h_erhaald. Kritiek was er overigens ook. De kosten 
van de oefeningen zouden te hoog zijn. Zo werd 
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Doorsnede, plattegror.d en aanzicht van e,?n uitlegger, 1887. 
De uit!egqers hudclr::n goed V'Jldaan, de met bladrier 9eca0 

moufieerde p/crte schuiten b!~kP.n nauwe/.yks te omdekkim rus
sen de rierkrager.. Wel kostte het in de juiste positie brengen van 
een uirlegg~r om het kanon af re vuren de nodige moeite. 

<loor een verslaggever van de NRC opgemerkt, dat: 
er te veel kruir is verschoten; er ·werd maar voor het 
lieve vaderland weggepoeft. Zonder kennis van za
ken dus, want kruit is niet onbeperkt houdbaar en 
kan maar beter bij oefeningen wor<len verbruikt, 
dan vernietigd moeten worden. Bovendien moes
ten de troepen toch realistisch kunnen oefenen. 
De artillerieofficier RA. Boogaard, die ook had 
deelgenomen aan de oefeningen, plaatste in De Mi
litaire Gids ook wel enkele kritische opmerkingen, 
maar zijn slotopmerking was niettemin positief: De 
dagen, bij de fortmanoeuvres doorgebracht, hebben 
de aangenaamste herinneringen achtergelaten, want lt 

meer dan ooit gevoelde men daar: te arbeiden in het 
belang van Koning en Vaderland. 1 
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